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SPECIFIKACIJA (POSEBNI UVJETI KORIŠTENJA)
POSEBNE PROMOCIJSKE PONUDE evotv zima - Svi buketi
6 mjeseci za 1 kn mjesečno Svi buketi + HBO i Cinemax 12 mjeseci na dar
1.		Korištenjem ove Posebne promocijske ponude evotv zima - Svi buketi, 6 mjeseci za 1 kn mjesečno Moja 3 buketa
+ HBO i Cinemax 12 mjeseci na dar (u daljnjem tekstu: promocijska ponuda) pretplatnik prihvaća primjenu ove
Speciﬁkacije/Posebnih uvjeta korištenja Posebne promocijske ponude evotv zima - Svi buketi, 6 mjeseci za 1 kn
mjesečno Svi buketi + HBO i Cinemax 12 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 23. 11. 2015.g. do 31. 01. 2016.g.
4.		Promocijska ponuda omogućuje korištenje svih programskih buketa usluge evotv raspoloživih u trenutku sklapanja
pretplatničkog ugovora osim programskog buketa HBO i Cinemax, i to u promocijskom razdoblju u trajanju od
prvih 6 (šest) mjeseci po cijeni od 1,00 (jedne) kune (PDV je uključen u cijenu) mjesečno te narednih 18 (osamnaest)
mjeseci po cijeni od 99,99 (devedeset i devet zarez devedeset devet) kuna (PDV je uključen u cijenu) mjesečno
(u daljnjem tekstu: promocijsko razdoblje). U slučaju otkaza korištenja usluge evotv unutar prvih 6 (šest) mjeseci
promocijskog razdoblja, pretplatnik se obvezuje u cijelosti platiti iznos od 1,00 kune (PDV je uključen u cijenu) za
svaki mjesec u kojem je uslugu evotv koristio uključujući i mjesec u kojem je otkazao uslugu evotv i to neovisno o
danu otkazivanja usluge evotv u tom mjesecu u kojem je otkazao uslugu evotv s time da će se iznos naknade koju je
Pretplatnik dužan platiti zbog prijevremenog raskida/otkaza računati sukladno točki 8. ove Specifikacije/Posebnih
uvjeta korištenja.
5.		Za korištenje ove promocijske ponude pretplatnik mora s pružateljem usluge sklopiti pretplatnički ugovor sukladno
važećim Općim uvjetima, važećim Cjenikom HP-Hrvatske pošte d.d. za uslugu evotv (u daljnjem tekstu: Cjenik usluge
evotv), važećim speciﬁkacijama programa i dodatnih usluga te ovoj Speciﬁkaciji/Posebnim uvjetima korištenja, uz
obvezno navođenje naziva ove Specifikacije/Posebnih uvjeta korištenja na Zahtjevu za zasnivanjem pretplatničkog
odnosa (u daljnjem tekstu: Zahtjev). Promocijsku ponudu mogu iskoristiti novi pretplatnici na uslugu 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 uređaja ili uz korištenje nove, dodatne usluge Najam uređaja u
skladu sa Speciﬁkacijom (Posebnim uvjetima) dodatne usluge Najam uređaja, u kojem slučaju se ne primjenjuje
članak 7. Speciﬁkacije dodatne usluge Najam uređaja za vrijeme promocijskog razdoblja jer ne sadrži cjenovne
pogodnosti kakve su određene ovom Speciﬁkacijom/Posebnim uvjetima korištenja.
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 iz istog razloga, i/ili pretplatnici čiji Zahtjev pružatelj usluga
ima pravo odbiti sukladno Općim uvjetima.
7.		Sukladno Općim uvjetima ugovaranjem ove promocijske ponude i ove Specifikacije/Posebnih uvjeta korištenja
odnosno odabirom opcije za odobrenje ove promocijske ponude u Zahtjevu za zasnivanjem pretplatničkog odnosa
(u daljnjem tekstu: Zahtjev) te potpisivanjem Obavijesti o prihvatu zahtjeva za zasnivanjem pretplatničkog odnosa
od strane pružatelja usluge sukladno Općim uvjetima sklapa se pretplatnički ugovor na neodređeno vrijeme uz
minimalni rok trajanja od 24 (dvadeset i četiri) mjeseca računajući od dana sklapanja pretplatničkog ugovora.
8.		Ako pretplatnički ugovor sklopljen prema uvjetima ove promocijske ponude prestane prije isteka minimalnog
roka trajanja određenog u točki 4. ove Speciﬁkacije/Posebnih uvjeta korištenja,voljom pretplatnika ili njegovom
krivnjom, pretplatnik je obvezan Pružatelju usluge platiti mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja obveznog trajanja
Pretplatničkog ugovora ili naknadu u visini popusta na proizvode i/ili usluge koje je ostvario ako je plaćanje te
naknade povoljnije za pretplatnika, s time da se pod pojmom ostvarenog popusta u smislu ove Speciﬁkacije/
Posebnih uvjeta smatra iznos razlike u cijeni između cijene usluge Svih buketa određene ovom Specifikacijom/
Posebnim uvjetima korištenja i pune cijene mjesečne naknade za uslugu Svi buketi kako je određena Cjenikom
usluge evotv pomnožen s brojem mjeseci u kojima je usluga korištena. U slučaju da ugovor prestane važiti prije

isteka mjeseca kao obračunskog razdoblja, za taj će mjesec ostvareni popust biti zaračunat u proporcionalnom
iznosu s obzirom na broj dana tog mjeseca tijekom kojih je usluga evotv bila aktivna. Iznimno, za pretplatnika neće
nastati obveze iz ove točke Specifikacije/Posebnih uvjeta korištenja u slučaju kada pretplatnik jednostrano raskida
pretplatnički ugovor u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača osim ako pod uvjetima tog Zakona za njega nastane
obveza plaćanja dijela ugovorene cijene koji je razmjeran onomu što mu pružatelj usluga ispuni do trenutka kada ga
pretplatnik obavijesti o tome da koristi svoje pravo na jednostrani raskid, ili kada pretplatnik raskida pretplatnički
ugovor u skladu s onim odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama kojima je izričito propisano pravo
pretplatnika na raskid pretplatničkog ugovora bez naknade.
9.		Ako unutar razdoblja minimalnog trajanja ugovora dođe do privremenog isključenja usluge na zahtjev pretplatnika
sukladno Općim uvjetima, tijekom privremenog isključenja ne teče vrijeme minimalnog trajanja ugovora te će se
pretplatniku i dalje naplatiti/naplaćivati mjesečna naknada za uporabu korisničkog uređaja u vlasništvu Pružatelja
usluge. Za vrijeme privremenog isključenja mjesečna naknada za uslugu evotv neće se naplatiti/naplaćivati.
10. Pretplatnik ne može na istom korisničkom uređaju na kojem je ugovorio Specifikaciju (Posebne uvjete korištenja)
promocijske ponude za evotv - evotv na drugom televizoru (u daljnjem tekstu: usluga evotv na drugom televizoru)
ugovoriti i ovu Specifikaciju/Posebne uvjete. Navedeno znači da se pretplatnik ne može koristiti ovom Promocijskom
ponudom odnosno ne može koristiti pogodnosti koje pruža ova Specifikacija/Posebni uvjeti korištenja na istom
korisničkom uređaju preko kojeg koristi uslugu evotv na drugom televizoru. Ugovaranjem usluge evotv na drugom
televizoru pretplatnik će odabrati 3 (tri) programska buketa prema svojem izboru, koji ulaze u ponudu Moja 3 buketa.
Pretplatnik je dužan uslugu evotv na drugom televizoru koristiti sukladno važećoj Specifikaciji (Posebnim uvjetima
korištenja) promocijske ponude za evotv - evotv na drugom televizoru te istu plaćati plaćati sukladno važećem
Cjeniku usluge evotv. Popis programa koji ulaze u svaki pojedini buket naveden je važećoj Specifikacija buketa i
Programa plus HP-Hrvatske pošte d.d. 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.
11.		 Istekom promocijskog razdoblja od 24 (dvadeset i četiri) mjeseca pretplatnik ostaje u ugovornom odnosu za uslugu
Svi buketi bez ugovorne obveze te se uslugu Svi buketi obvezuje plaćati po redovnoj cijeni iz važećeg Cjenika usluge
evotv i uvjetima koji vrijede za pretplatnike na uslugu evotv, a koji su navedeni u Općim uvjetima i Speciﬁkaciji
programa.
12.		Istekom promocijskog razdoblja od 24 (dvadeset i četiri) mjeseca pretplatnički ugovor nastavlja se kao ugovor
na neodređeno vrijeme te će pretplatnik ostati u ugovornom odnosu za uslugu evotv sve do otkaza/raskida
pretplatničkog ugovora sukladno odredbama Općih uvjeta. Pružatelj usluge će o isteku promocijskog razdoblja
obavijestiti pretplatnika najkasnije pet (5) dana prije isteka putem obavijesti na zaslonu TV prijamnika pretplatnika
i/ili pomoću obavijesti na računu ili nekoj drugoj ispravi.
13.		Svakom novom pretplatniku Pružatelj usluge uz programske bukete iz točke 4. ove Specifikacije/Posebnih uvjeta
korištenja omogućuje i 12 (dvanaest) mjeseci besplatnog korištenja programskog buketa HBO i Cinemax. Razdoblje
besplatnog korištenja programskog buketa HBO i Cinemax počinje teći od početka trajanja Pretplatničkog ugovora
odnosno početka korištenja navedenog buketa HBO i Cinemax i traje 12 mjeseci neovisno o tome kojim je korisničkim
uređajem omogućen prijam usluge evotv (onom u vlasništvu pretplatnika ili onom u vlasništvu pružatelja usluge),
neovisno o broju korisničkih uređaja kojima je omogućen prijam usluge evotv, neovisno o vrsti ili broju pretplatničkih
ugovora i neovisno o mogućim prekidima pretplatničkih odnosa s pojedinim pretplatnikom. Programski buket
HBO i Cinemax ostat će uključen i nakon proteka prvih 12 (dvanaest) mjeseci korištenja i istovremenog njegovog
besplatnog korištenja ukoliko pretplatnik ne zatraži njegovo isključenje. Pretplatnik će biti obaviješten o početku
naplate korištenja programskog buketa HBO i Cinemax najkasnije 5 (pet) dana prije početka naplate putem obavijesti
na zaslonu TV-prijamnika Pretplatnika i/ili putem obavijesti na računu. 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.
14. Ovu promocijsku ponudu svaki pojedini pretplatnik može koristiti samo jednom, i to samo na onom korisničkom
uređaju na kojem već nije korištena neka druga promocijska ponuda. Ova promocijska ponuda ne može se
kombinirati s drugim već postojećim promocijskim ponudama 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 korištenja donesenim nakon ove Speciﬁkacije/Posebnih
uvjeta korištenja. Iznimno, ako budu ispunjeni uvjeti iz Speciﬁkacije (Posebnih uvjeta korištenja) promocijske
ponude za evotv – evotv na drugom televizoru, naročito uvjeti iz točke 4. Speciﬁkacije/Posebnih uvjeta korištenja
promocijske ponude za evotv - evotv na drugom televizoru, moguće je uz sklapanje pretplatničkog ugovora prema
uvjetima ove Speciﬁkacije/Posebnih uvjeta, sklopiti dodatni pretplatnički ugovor prema uvjetima iz Speciﬁkacije
(Posebnih uvjeta korištenja) promocijske ponude za evotv - evotv na drugom televizoru.
15.		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). Pružatelj usluge
zadržava pravo izmjene ovih Posebnih uvjeta sukladno zakonskim odredbama o čemu će pretplatnici biti prethodno
obaviješteni putem obavijesti na zaslonu TV prijamnika pretplatnika te putem službenih internetskih stranica www.
evotv.hr te će izmjene ove Speciﬁkacije/ Posebnih uvjeta biti dostupne i na službenim internetskim stranicama
www.evotv.hr 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 s danom objave tih izmjena
sukladno 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, važeći Cjenik usluge evotv te Zahtjev za zasnivanjem pretplatničkog odnosa.

