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SPECIFIKACIJA (POSEBNI UVJETI KORIŠTENJA) POSEBNE
PROMOCIJSKE PONUDE ZA NOVE KORISNIKE
1 mjesec za 1 kn mjesečno
1.

Korištenjem ove posebne promocijske ponude za nove pretplatnike 1 mjesec za 1 kn
mjesečno (u daljnjem tekstu: Promocijska ponuda) pretplatnik prihvaća primjenu
ove Specifikacije (Posebnih uvjeta korištenja) posebne promocijske ponude za nove
pretplatnike, 1 mjesec za 1 kn mjesečno (u daljnjem tekstu: Specifikacija/Posebni uvjeti
korištenja).

2. Promocijska ponuda HP Produkcije d.o.o., Branimirova 4, 10000 Zagreb, OIB:
35196605159 (u daljnjem tekstu: Pružatelj usluge) odnosi se na uslugu isporuke
programskog sadržaja u elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne televizije
(u daljnjem tekstu: usluga evotv) definiranu člankom 1. Općih uvjeta poslovanja HP
Produkcije d.o.o. za pružanje usluga isporuke programskog sadržaja u elektroničkim
komunikacijskim mrežama digitalne televizije (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti).
3. Promocijska ponuda traje od 02.05.2018.g. do 01.05.2020.g.
4. Promocijska ponuda omogućuje korištenje svih programskih buketa usluge evotv
raspoloživih u trenutku sklapanja Pretplatničkog ugovora osim HBO i Cinemax
programskog buketa, i to u promocijskom razdoblju u trajanju od jednog (1) mjeseca (u
daljnjem tekstu: promocijsko razdoblje) po cijeni od jedne (1,00) kune mjesečno (PDV
je uključen u cijenu) bez obzira koji dan u mjesecu je Pretplatnik počeo koristiti uslugu
evotv. U slučaju prestanka korištenja usluge evotv unutar promocijskog razdoblja
(izuzev u slučaju raskida pretplatničkog ugovora unutar roka od 14 dana, kako je
određeno Općim uvjetima) Pretplatnik se obvezuje platiti iznos od jedne (1,00) kune
(PDV je uključen u cijenu) za mjesec u kojem je otkazao uslugu evotv i to neovisno o
danu otkazivanja usluge evotv.
5. Za korištenje Promocijske ponude Pretplatnik mora s Pružateljem usluge sklopiti
Pretplatnički ugovor sukladno važećim Općim uvjetima, važećem Cjeniku HP Produkcije
d.o.o. za uslugu evotv (u daljnjem tekstu: Cjenik usluge evotv), važećim specifikacijama
programa i dodatnih usluga te ovoj Specifikaciji/Posebnim uvjetima korištenja, uz odabir
opcije za odobrenje ove Specifikacije/Promocijske ponude u Zahtjevu za zasnivanjem
pretplatničkog odnosa (u daljnjem tekstu: Zahtjev). Promocijsku ponudu mogu iskoristiti
novi pretplatnici na uslugu evotv koji kupe korisnički uređaj (DVB-T2 prijamnika, DVB-T2
interaktivnog HbbTV prijamnika ili TV modula). Novim pretplatnicima smatraju se
osobe koje u trenutku potpisivanja Zahtjeva nisu korisnici usluge evotv, a osim njih, i
pretplatnici s kojima je pružatelj usluge već sklopio pretplatnički ugovor ako se s njima,
uz postojeći ugovor, sklapa novi pretplatnički ugovor, uz kupnju novog korisničkog
uređaja (DVB-T2 prijamnika, DVB-T2 interaktivnog HbbTV prijamnika ili TV modula).

6. Promocijsku ponudu ne mogu, unatoč ispunjenju drugih uvjeta, iskoristiti pretplatnici
u odnosu na koje su, u skladu s Općim uvjetima, ostvarene pretpostavke za privremeno
isključenje usluge zbog povrede ugovornih obveza prema Pružatelju usluge i/ili za
raskid pretplatničkog ugovora zbog istog razloga, i/ili pretplatnici čiji zahtjev pružatelj
usluga ima pravo odbiti u skladu s Općim uvjetima.
7. Pretplatnik može u svako doba raskinuti/otkazati daljnje korištenje usluge evotv
sukladno odredbama Općih Uvjeta.
8. Pri sklapanju Pretplatničkog ugovora Pretplatnik će odabrati tri (3) programska buketa
prema svojem izboru koji ulaze u ponudu Moja 3 buketa, a kojima će se koristiti nakon
isteka promocijskog razdoblja, i to po redovitoj cijeni navedenoj u važećem Cjeniku usluge
evotv. Popis programa koji ulaze u svaki pojedini buket naveden je u Specifikaciji buketa
i Programa plus HP Produkcije d.o.o. za uslugu evotv (u daljnjem tekstu: specifikacija
programa) dostupnoj na internetskoj stranici www. evotv.hr i na ovlaštenim prodajnim
mjestima Pružatelja usluge i njegovih ovlaštenih prodajnih partnera. U Moja 3 buketa
pretplatnik može odabrati bilo koja tri (3) buketa osim buketa HBO i Cinemax.
9. Nakon isteka promocijskog razdoblja pretplatnik može uz Moja 3 buketa odabrati bilo
koji dodatni programski buket ili više njih po cijenama iz važećeg Cjenika usluge evotv
i uvjetima koji vrijede za pretplatnike usluge evotv, a koji su navedeni u Općim uvjetima
i specifikaciji programa.
10. Pretplatnik može jednom mjesečno promijeniti odabrane dodatne programske
bukete sukladno odredbama Općih uvjeta, važećeg Cjenika usluge evotv i specifikaciji
programa. Obračunsko razdoblje za dodatne programske bukete iznosi najmanje
mjesec dana te je deaktivacija dodatnih buketa ili dodavanje dodatnih buketa u Moja 3
buketa moguće po isteku punih mjesec dana njihova korištenja.
11. Nakon isteka promocijskog razdoblja pretplatnik će ostati u ugovornom odnosu za
uslugu evotv sve dok ne otkaže/raskine Pretplatnički ugovor sukladno odredbama
Općih uvjeta ili dok Pružatelj usluge ne otkaže/raskine Pretplatnički ugovor zbog
razloga navedenih u Općim uvjetima. Pretplatnik će biti obaviješten, o početku naplate,
najmanje 5 dana prije početka naplate putem obavijesti na ekranu TV prijemnika
Pretplatnika i/ili putem obavijesti na računu.
12. Ova Promocijska ponuda može se iskoristiti samo jednom na pojedinom korisničkom
uređaju (DVB-T2 prijamniku, DVB-T2 interaktivnom HbbTV prijamniku ili TV modulu),
na kojem već nije korištena neka druga Promocijska ponuda. Ova Promocijska ponuda
može se kombinirati sa Specifikacijom/Posebnim uvjetima korištenja koja se odnosi na
HBO i Cinemax na dar ukoliko će ista biti u ponudi, dok se s drugim, već postojećim
promocijskim ponudama ne može kombinirati niti se može iskoristiti unutar već postojećih
pretplatničkih odnosa, a s novim promocijskim ponudama moći će se kombinirati samo
ako bi takva mogućnost bila predviđena nekom Specifikacijom/Posebnim uvjetima
donesenim nakon ove Specifikacije/Posebnih uvjeta korištenja. Iznimno, ako budu
ispunjeni uvjeti iz Specifikacije (Posebnih uvjeta korištenja) promocijske ponude za
evotv – Dodatni evotv uređaj, moguće je uz sklapanje pretplatničkog ugovora prema
uvjetima ove Specifikacije/Posebnih uvjeta korištenja sklopiti dodatni pretplatnički
ugovor prema uvjetima iz Specifikacije (Posebnih uvjeta korištenja) promocijske
ponude za evotv - Dodatni evotv uređaj. Ovu Promocijsku ponudu Pretplatnik može
iskoristiti samo na jednom Pretplatničkom ugovoru.

13. Ova Specifikacija/Posebni uvjeti korištenja dostupna je na ovlaštenim prodajnim
mjestima Pružatelja usluge i njegovih ovlaštenih prodajnih partnera te na službenoj
internetskoj stranici Pružatelja usluge (www.evotv.hr). Pružatelj usluge zadržava pravo
izmjene ove Specifikacije/Posebnih uvjeta korištenja sukladno zakonskim odredbama
o čemu će Pretplatnici biti prethodno obaviješteni putem obavijesti na zaslonu TVprijamnika pretplatnika te putem službenih internetskih stranica www.evotv.hr te će
izmjene ove Specifikacije/Posebnih uvjeta korištenja biti dostupne kako na službenim
internetskim stranicama www.evotv.hr, tako i na ovlaštenim prodajnim mjestima
Pružatelja usluge te na ovlaštenim prodajnim mjestima ovlaštenih prodajnih partera
Pružatelja usluge. U slučaju izmjena ove Specifikacije/Posebnih uvjeta korištenja koje
su za pretplatnika nepovoljnije u odnosu na ugovorenu Specifikaciju/Posebne uvjete
korištenja Pretplatnik može otkazati Pretplatnički ugovor u roku od 30 (trideset) dana
od dana njihove objave na službenim internetskim stranicama Pružatelja usluge u skladu
s Općim uvjetima. Ako Pretplatnik u navedenom roku ne otkaže Pretplatnički ugovor,
smatra se da je sporazuman s izmjenama, koje postaju sastavni dio istog Pretplatničkog
ugovora. Ako su izmjene Posebnih uvjeta isključivo u korist Pretplatnika, primijenit
će se na postojeće Pretplatnike danom objave tih izmjena u skladu s propisima. Na
rješavanje svih ostalih pitanja u vezi s korištenjem usluge evotv i odnosa između
Pružatelja usluge i Pretplatnika, a koja nisu riješena ili regulirana ovom Specifikacijom/
Posebnim uvjetima korištenja, primjenjuju se Opći uvjeti te važeći Cjenik usluge evotv
i Zahtjev. Ova Specifikacija/Posebni uvjeti korištenja stupaju na snagu i primjenjuju se
danom objave.
Datum objave: 02.05.2018. godine.

