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SPECIFIKACIJA (POSEBNI UVJETI KORIŠTENJA)
MIX PAKET UZ MINIMALNO TRAJANJE
1.

Korištenjem ove ponude „MIX paket“ (u daljnjem tekstu: Ponuda) pretplatnik prihvaća primjenu ove Speciﬁkacije (Posebnih uvjeta korištenja)
ponude za postojeće pretplatnike (u daljnjem tekstu: Speciﬁkacija / Posebni uvjeti korištenja).

2.

Promocijska ponuda HT Produkcija d.o.o., Ul. grada Vukovara 23, 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 HT Produkcije d.o.o. za pružanje usluga isporuke programskog sadržaja u elektroničkim
komunikacijskim mrežama digitalne televizije (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti).

3.

Ponuda traje od 23.9.2020.g. do daljnjeg.

4.

Ponuda omogućuje korištenje ovog programskog paketa uz povlaštenu cijenu prema Cjeniku posebnih ponuda HT produkcije i usluge EVOtv uz
minimalno trajanje ugovora od 24 mjeseca. Ponuda se može uzeti samostalno. Samostalna ponuda se može nadograditi na redovne ponude, Moja
tri Paketa i Svi paketi.

5.

Ako se ponuda sklopi prema uvjetima ove Specifikacije/Posebnih uvjeta korištenja uz minimalno trajanje ponude od 24 mjeseca a ista se prekine
prije isteka minimalnog roka trajanja određenog u točki 4. ove Specifikacije/Posebnih uvjeta korištenja, voljom pretplatnika ili zbog raskida do
kojeg je došlo zbog razloga propisanih Općim uvjetima zbog čijeg ostvarenja pružatelj usluga može raskinuti taj ugovor, pretplatnik je, bez obzira
na bilo koju drugu obvezu koju je dužan podmiriti pružatelju usluge obvezan pružatelju usluge, u skladu s odredbama Cjenika posebnih ponuda
i usluge EVOtv, platiti mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja minimalnog roka trajanja ili naknadu u visini popusta na Ponudu koje je ostvario
ako je plaćanje te naknade povoljnije za pretplatnika. Pod pojmom ostvarenog popusta u smislu ove Specifikacije/Posebnih uvjeta korištenja
smatra se iznos razlike u cijeni između cijene usluge Moj paket određene ovom Specifikacijom/Posebnim uvjetima korištenja uz povlaštenu cijenu
sklopljenu uz minimalno trajanje i redovne cijene mjesečne naknade za uslugu Moj paket kako je određena Cjenikom usluge EVOtv, pomnožen s
brojem mjeseci u kojima je usluga korištena.

6.

Ponuda se može iskoristiti sa svim postojećim opcijama kupovine ili najma uređaja.

7.

Za korištenje ponude Pretplatnik mora ugovoriti ovu Specifikaciju/Posebne uvjete korištenja sukladno važećim Općim uvjetima, važećem Cjeniku
HT Produkcije d.o.o. za uslugu EVOtv (u daljnjem tekstu: Cjenik usluge EVOtv), Cjeniku posebnih ponuda, važećim speciﬁkacijama programa i
dodatnih usluga te ovoj Speciﬁkaciji / Posebnim uvjetima korištenja, uz obvezno navođenje naziva ove Speciﬁkacije/Posebnih uvjeti korištenja na
odgovarajućoj dokumentaciji.

8.

Pretplatnik može u svako doba otkazati daljnje korištenje usluge EVOtv i ove Ponude, sukladno odredbama Općih Uvjeta i Zahtjevu za zasnivanjem
pretplatničkog odnosa, bez dodatnih obaveza.

9.

Za vrijeme privremenog isključenja mjesečna naknada za Ponudu neće se naplatiti/naplaćivati.

10. Ova Specifikacija/Posebni uvjeti dostupni su na ovlaštenim prodajnim mjestima Pružatelja usluge i njegovih ovlaštenih prodajnih partnera te na
službenoj internetskoj stranici Pružatelja usluge (www.EVOtv.hr). Ponuda je namijenjena svim postojećim pretplatnicima i iznimno novim
korisnicima putem posebnih kanala prodaje. Pružatelj usluge zadržava pravo izmjene ovih uvjeta sukladno zakonskim odredbama o čemu će
Pretplatnici biti prethodno obaviješteni putem obavijesti na zaslonu TV-prijamnika pretplatnika ili putem službenih internetskih stranica
www.evotv.hr te će izmjene ove Specifikacije/Posebnih uvjeta 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. Pružatelj
usluge zadržava pravo izmjene i dopune ove Specifikacije/Posebnih uvjeta o čemu će na odgovarajući način obavijestiti Pretplatnike te će izmjene
i dopune ove Specifikacije/Posebnih uvjeta objaviti na službenim internetskim stranicama i na drugi primjeren način učiniti dostupnim, a sve
sukladno važećim 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, primjenjuju se Opći uvjeti te važeći Cjenik i Zahtjev. Ova
Specifikacija/Posebni uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se danom objave.

Datum objave: 23.9.2020.g.

