PoPusti za Posebne kategorije PretPlatnika

Popusti
Cijene usluga prikazane u EURO valuti informativnog su karaktera te su obračunate po Fiksnom tečaju
konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK.
Ratni i vojni invalidi te civilni invalidi domovinskog rata
Invalidi od I–X skupine oštećenja
Ostvaruju popust na:
 Uključenje Halo priključka za samo jednu fiksnu telefonsku liniju
 Mjesečnu naknadu u obliku popusta
Popust na uključenje Halo priključka
Grupe oštećenja:
I – V grupa – bez naknade
VI – X grupa – 50% cijene = 307,50 KN / 40,81 EUR
Popust na mjesečnu naknadu za korisnike tarifnog paketa Super 60* ili Halo Zovem sve
Grupe oštećenja:
I – X grupa – 50% popusta na mjesečnu naknadu
Neiskorišteni bonus ne može se prebacivati u sljedeći mjesec
Aktivacija
Zahtjev se predaje osobno u T-Centru sa rješenjem o invalidnosti (nije potrebno biti član udruge), pozivom na
broj 0800 9000 (samo kada se radi o novoj liniji i u tom slučaju piše se napomena i obavezno o kojoj kategoriji
oštećenja se radi).
Članovi uže obitelji poginulih i nestalih branitelja domovinskog rata
Supružnik, te krvni srodnici u prvoj liniji (roditelji i djeca, braća i sestre, usvojenici i pastorčad)
Isključivo za paket Super 60* ili Halo Zovem sve
Popusti:
Uključenje Halo priključka - besplatno
Popust za paket Super 60* ili Halo Zovem sve - 50% na mjesečnu naknadu
Uvjeti:
Samo na jednoj fiksnoj telefonskoj liniji
Popusti se ne prenose u drugi mjesec
Aktivacija
Način podnošenja zahtjeva: Navedeni korisnici mogu osobno predati zahtjev Hrvatskom Telekomu.
Pojedinačni zahtjevi se primaju uz Rješenje o invalidnosti koje je izdalo neko od Ministarstava (socijalne skrbi,
branitelja, zdravstva…).Također se mogu obratiti pripadajućoj udruzi koga potom službeno šalje rješenje
prema Hrvatskom Telekomu umjesto njih.

*tarifa Halo Super 60 nije dostupna za daljnja ugovaranja

Udruge
Tko ima pravo?
Udruge, pravne osobe, koje obuhvaćaju socijalno osjetljive kategorije korisnika i podružnice Udruga po
lokaciji
Na koju uslugu se primjenjuje popust?
Za Udruge, pravne osobe, korisnike tarifnog paketa Halo Super Business 100.
Iznos popusta na mjesečnu naknadu?
50% popusta
Uvjeti:
Samo na jednoj telefonskoj liniji.
Popusti se ne prenose u drugi mjesec.
Aktivacija:
Način podnošenja zahtjeva:
Zahtjev se predaje pozivom na broj 0800 9001, osobno u T-Centru ili putem prodajnog predstavnika s
priloženom dokumentacijom Udruge.

Članovi Udruga i hendikepirane osobe, te socijalno ugrožene skupine krajnjih korisnika
Tko ima pravo?
Hendikepirane osobe
Članovi uže obitelji koji o njima skrbe
Socijalno ugrožene skupine krajnjih korisnika**
Popust za korisnike tarifnog paketa Super 60* ili Halo Zovem sve:
U mjesečnoj naknadi – 50% popusta
Uvjeti:
Samo na jednoj telefonskoj liniji
Popusti se ne prenose u drugi mjesec
Aktivacija:
Način podnošenja zahtjeva: hendikepirane osobe te članovi uže obitelji koji o njima skrbe mogu osobno
predati zahtjev Hrvatskom Telekomu. Pojedinačni zahtjevi pretplatnika se primaju uz Rješenje o
invalidnosti.Također se mogu obratiti Savezu invalida ili pripadajućoj udruzi, koja potom službeno šalje
rješenje o postotku invalidnosti prema Hrvatskom Telekomu umjesto njih

*tarifa Halo Super 60 nije dostupna za daljnja ugovaranja

** radi izbjegavanja svake dvojbe, na navedenu skupinu korisnika primjenjivat će se ista pravila kao i za
korisnike Halo Super 30 korisničkih paketa sukladno navedenom u dokumentu naziva „Specifikacija javne
govorne usluge u nepokretnoj mreži – Halo“ koji je javno objavljena na internetskoj stranici HT-a.

