Uvjeti korištenja „Zamijeni i uštedi“ ponude
1. Pravila i uvjeti ponude „Zamijeni i uštedi“ (dalje: Uvjeti) sadržana su u ovim Uvjetima korištenja „Zamijeni i
uštedi“ ponude.
2. Ponuda „Zamijeni i uštedi“ omogućava privatnom i/ili poslovnom korisniku (dalje: Korisnik), bez obzira je li
postojeći ili novi HT Korisnik ili samo kupuje uređaje, dodatnu opremu ili HT proizvode bez sklapanja
ugovora o pružanju usluga elektroničkih komunikacija, da prodaje, a MESC-u da kupuje ispravne rabljene
mobile uređaja na način da Korisnik, sa iznosom kojeg mu se na ime kupoprodajne cijene za taj uređaj
MESC obvezuje isplatiti, plaća Hrvatskom Telekomu d.d. (dalje: HT) putem ustupa potraživanja (cesije) novi
uređaj, dodatnu opremu ili HT proizvode, na način opisan u ovim Uvjetima.
3. Da bi Korisnik mogao iskoristiti pogodnosti ove ponude „Zamijeni i uštedi“, potrebno je da sklopi Ugovor o
kupoprodaji s MESC-om (a koji ugovor u ime i za račun MESC-a sklapa HT) u prodajnom mjestu HT-a (dalje:
Prodajno mjesto) za ispravne rabljene mobile uređaje navedene u Ugovoru o kupoprodaji po kupoprodajnoj
cijeni koju određuje MESC (dalje: Kupoprodajna cijena), a koju će Korisniku komunicirati prodajno osoblje
HT-a (dalje: Prodajno osoblje) u Prodajnom mjestu. Sadržaj Ugovora o kupoprodaji je unaprijed zadan i ne
smije se mijenjati osim u za to predviđenom dijelu kojeg popunjava Prodajno osoblje HT-a na Prodajnom
mjestu.
4. Korisnik će prodane ispravne rabljene mobilne uređaje predati Prodajnom osoblju HT-a u Prodajnom mjestu,
koje će ih preuzeti u ime i za račun MESC-a.
5. MESC određuje Kupoprodajnu cijenu ispravnog uređaja ovisno o modelu ispravnog rabljenog mobilnog
uređaja. HT ni na koji način ne određuje niti može određivati Kupoprodajnu cijenu ispravnog rabljenog
mobilnog uređaja.
6. Ispravnim rabljenim mobilnim uređajem će se smatrati onaj mobilni uređaj koji se može uključiti/isključiti, čiji
ekran radi ispravno i koji nije mehanički oštećen. Uređaj mora biti kompletan (baterija, poklopac baterije, sve
tipke) te može imati znakove korištenja ili trošenja na kućištu i tipkama. Uz uređaj nije obavezno priložiti
punjač, ali je poželjno.
7. Neispravni rabljeni mobilni uređaji ( svi uređaji koji su u ponudi, a ne zadovoljavaju uvjete za ispravan uređaj
iz točke 6) i uništeni uređaji (rastaljeni, rastavljeni, savijeni, značajnije mehanički oštećeni i sl.) mogu biti
zaprimljeni za reciklažu, ali na takve uređaje nije moguće ostvariti popust prilikom kupnje.
8. Ugovor o kupoprodaji koji Korisnik sklapa s MESC-om sklopljen je pod odgodnim (suspenzivnim) uvjetom.
Odgodni (suspenzivni) uvjet odnosi se na pravo Korisnika da sklopi Ugovor o ustupu potraživanja (cesiji) s
HT-om. Ako Korisnik tom uvjetu udovolji učinak kupoprodaje nastaje od trenutka kada je sklopljen Ugovor o
kupoprodaji. Ako Korisnik ne udovolji tom uvjetu, ne nastaje pravni posao kupoprodaje i smatra se da
Ugovor o kupoprodaji nije ni sklopljen.
9. Korisnik ne može prodavati ispravne rabljene mobilne uređaje sukladno pravilima ove ponude „Zamijeni i
uštedi“ ako ne udovolji odgodnom (suspenzivnom) uvjetu, tj. ako ne sklopi Ugovor o ustupu potraživanja
(cesiji) s HT-om.
10. Sadržaj Ugovora o ustupu potraživanja (cesiji) unaprijed je zadan i ne smije se mijenjati osim u za to
predviđenom dijelu kojeg popunjava Prodajno osoblje HT-a na Prodajnom mjestu
11. Korisnik sklapanjem Ugovora o ustupu potraživanja (cesiji) prihvaća da MESC neće kupoprodajnu cijenu
isplatiti Korisniku već će Korisnik Ugovorom o ustupu potraživanja (cesiji) ustupiti svoje potraživanje u iznosu
Kupoprodajne cijene HT-u, čime će se u jednakom iznosu plaćati potraživanja koja HT ima prema Korisniku
po osnovi računa za kupnju novog mobilnog uređaja, dodatne opreme ili HT proizvoda
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12. Korisnik može ostvariti pogodnosti ponude „Zamijeni i uštedi“ sukladno ovim Uvjetima isključivo u trenutku
kada donese ispravni rabljeni mobilni uređaj na Prodajno mjesto HT-a te nije moguće naknadno ostvarenje
popusta iz ove ponude.
13. U slučaju da poslovni korisnik želi prodati mobilne uređaja sukladno pravilnim ove ponude „Zamijeni i
uštedi“, u trenutku kada donese ispravni rabljeni mobilni uređaj na Prodajno mjesto, plaćanjem u gotovini ili
putem poslovne kreditne kartice, na istog se primjenjuju ovi Uvjeti kao i za ostale korisnike, fizičke osobe.
Poslovni korisnici su dužni u roku 15 radnih dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji dostaviti fakturu
MESC-u za prodane ispravne rabljene uređaja putem e-mail-a, fax-a ili slanjem na adresu navedenu u
Ugovoru o kupoprodaji.
14. Ponuda "„Zamijeni i uštedi“ " je trajna i može se iskoristiti za kupnju novog uređaja, dodatne opreme ili HT
proizvoda u slučaju sklapanja novog pretplatničkog ugovora za elektroničke komunikacijske usluge,
produljivanja postojećeg pretplatničkog ugovora ili samo kupnju bez sklapanja ugovora.
15. Kupoprodajnu cijenu određuje MESC sukladno trenutnoj vrijednosti uređaja na svjetskom tržištu rabljenih
uređaja. Vrijednost uređaja ažurira se na dnevnoj bazi od strane MESC-a.
16. Korisnik mora iskoristit u cijelosti iznos Kupoprodajne cijene za kupnju novog uređaja, dodatne opreme ili
HT proizvoda.
17. U jednoj posjeti Prodajnom mjestu Korisnik može prodati maksimalno 10 (deset) ispravnih rabljenih mobilnih
uređaja. Ostvareni iznosi Kupoprodajnih cijena za mobilne uređaje koje Korisnik prodaje sukladno ovim
Uvjetima se zbrajaju i obračunavaju na jednom računu. Iznos pogodnosti mora biti manji ili jednak iznosu na
izdanom računu na Prodajnom mjestu kako bi ju Korisnik mogao ostvariti.
18. Korisnik, pod punom materijalnom i kaznenom odgovornosti, jamči da je jedini vlasnik ispravnog rabljenog
mobilnog uređaja i da isti nije ukraden, te preuzima odgovornost za eventualna potraživanja trećih strana
vezanih uz predmetni uređaj. Također jamči da je pobrisao sve osobne podatke, te da se odriče prava na
bilo kakve podatkovne datoteke (uključivo i osobne podatke) koje se nalaze na rabljenom mobilnom uređaju
u trenutku predaje rabljenog mobilnog uređaja HT-u.
19. Pogodnost ponude "Zamijeni i uštedi" može se iskoristiti u svim T centrima u Hrvatskoj.
20. Za potrebe ove ponude Prodajno osoblje procjenjuje ispunjava li doneseni mobilni uređaj elemente utvrđene
u točkama 6.- 8. ovih Uvjeta.
21. Korisnik sudionik ponude "„Zamijeni i uštedi“ " obavezno mora biti punoljetna osoba.
22. Korištenjem pogodnosti promocije "„Zamijeni i uštedi“ " korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja.
23. Ugovor o kupoprodaji ispravnog rabljenog mobilnog uređaja iz ovih Pravila sklapa se između Korisnika i
MESC-a te HT ne odgovora (niti može odgovarati) za bilo koju štetu bilo kojoj strani iz ili u vezi tog pravnog
posla. HT ne odgovora niti može odgovarati za bilo koju štetu koja bi mogla proizaći iz ili u vezi s ispravnim
rabljenim mobilnim uređajima koje Korisnik prodaje/namjerava prodati MESC-u sukladno ovim Pravilima.
24. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima na odgovarajući ce se način primjenjivati važeći
propisi Republike Hrvatske.
25. Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 01.12.2014.
26. HT pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta bez prethodne najave o čemu će Korisnici biti obaviješteni putem
web stranice ili na drugi primjeren način.
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