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SPECIFIKACIJA (POSEBNI UVJETI KORIŠTENJA) POSEBNE
PROMOCIJSKE PONUDE ZA NOVE PRETPLATNIKE
HBO i Cinemax 6 mjeseci na dar
1.		Korištenjem ove promocijske ponude HBO i Cinemax 6 mjeseci na dar (u daljnjem tekstu: Promocijska ponuda)
pretplatnik prihvaća primjenu ove Speciﬁkacije (Posebnih uvjeta korištenja) posebne promocijske ponude za nove
pretplatnike, HBO i Cinemax 6 mjeseci na dar (u daljnjem tekstu: Speciﬁkacija/Posebni uvjeti korištenja).
2.		Promocijska ponuda HP-Hrvatske pošte d.d., Jurišićeva 13, 10000 Zagreb, OIB: 87311810356 (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-Hrvatske
pošte d.d. za pružanje usluga isporuke programskog sadržaja u elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne
televizije (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti).
3.		Promocijska ponuda traje od 01.05.2016.g. do 01.05.2019.g..
4.		Promocijska ponuda omogućuje korištenje premium programskog buketa HBO i Cinemax na način i pod uvjetima
navedenim u ovoj Speciﬁkaciji/Posebnim uvjetima korištenja.
5.		Promocijsko razdoblje traje 6 (šest) mjeseci računajući od dana početka korištenja usluge evotv sukladno ovoj
promocijskoj ponudi i ovoj Speciﬁkaciji/Posebnim uvjetima korištenja (u daljnjem tekstu: promocijsko razdoblje).
6. 		 Svakom novom pretplatniku Pružatelj usluge daruje 6 mjesečnu pretplatu programskog buketa HBO i Cinemax. Pod
novim pretplatnikom u smislu ove Speciﬁkacije/Posebnih uvjeta korištenja smatra se pretplatnik evotv usluge koji
prvi puta ugovara programski buket HBO i Cinemax neovisno radi li se o najmu ili kupnji korisničkog uređaja, broju
korisničkih uređaja kojima je omogućen prijam usluge, vrsti ili broju ugovora.
7.		Programski buket HBO i Cinemax ostat će uključen i nakon proteka prvih 6 (šest) mjeseci darovane pretplate
ukoliko pretplatnik ne zatraži njegovo isključenje. Istekom prvih 6 (šest) mjeseci korištenja Pretplatnik se obvezuje
programski buket HBO i Cinemax plaćati prema cijeni deﬁniranoj važećim Cjenikom HP- Hrvatske pošte d.d. za
uslugu evotv (u daljnjem tekstu: Cjenik usluge evotv).
8.		Pretplatnik će biti obaviješten o početku naplate korištenja programskog buketa HBO i Cinemax 5 (pet) dana prije
početka naplate putem obavijesti na zaslonu TV-prijamnika Pretplatnika i/ili putem obavijesti na računu.
9.		Promocijsko razdoblje završava istekom 6 (šest) mjeseci računajući od dana početka korištenja usluge evotv
sukladno ovoj Promocijskoj ponudi i ovoj Specifikaciji/Posebnim uvjetima korištenja bez obzira na moguće
privremeno isključenje evotv usluge u promocijskom razdoblju. Točnije, promocijsko razdoblje se neće produljivati
za onoliki broj dana ili mjeseci koliko je trajalo privremeno isključenje.
10.		Za korištenje Promocijske ponude Pretplatnik mora s Pružateljem usluge sklopiti Pretplatnički ugovor sukladno
važećim Općim uvjetima, važećem Cjeniku HP-Hrvatske pošte d.d. za uslugu evotv (u daljnjem tekstu: Cjenik usluge
evotv), Specifikaciji buketa i Programa plus HP-Hrvatske pošte d.d. za uslugu evotv (u daljnjem tekstu: specifikacija
programa) i specifikacijama dodatnih usluga te ovoj Speciﬁkaciji/Posebnim uvjetima korištenja, uz obvezno
navođenje naziva ove Speciﬁkacije/Posebnih uvjeta korištenja na Zahtjevu za zasnivanjem Pretplatničkog odnosa.
Prema ovoj Promocijskoj ponudi i Speciﬁkaciji/Posebnim uvjetima korištenja s pretplatnikom se sklapa Pretplatnički
ugovor bez obveznog minimalnog trajanja pretplatničkog ugovora.
11.		 Pretplatnik može u svako doba otkazati daljnje korištenje usluge evotv sukladno odredbama Općih Uvjeta i Zahtjevu
za zasnivanjem pretplatničkog odnosa. U slučaju otkaza/raskida Pretplatničkog ugovora za usluge evotv iz bilo
kojeg razloga i neovisno o tome koja ugovorna strana otkaže/raskine Pretplatnički ugovor, s danom otkaza/raskida
Pretplatničkog ugovora bit će isključen i programski buket HBO i Cinemax.

12.		Ovu Promocijsku ponudu Pretplatnik može iskoristiti samo jednom.
13.		 Ova Speciﬁkacija/Posebni uvjeti korištenja dostupni su 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 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 korištenja, primjenjuju se Opći uvjeti, važeći Cjenik usluge evotv i Zahtjev
za zasnivanjem pretplatničkog odnosa. Ova Specifikacija/Posebni uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se danom
objave.

		Dan objave: 01.05.2016.g.

