kolUvjeti korištenja opcije FLAT SURF za korisnike
bonova Hrvatskog Telekoma d.d. u pokretnoj
elektroničkoj komUnikacijskoj mreži.
1. Aktivacijom tjedne opcije Flat Surf (u daljnjem tekstu: Opcija) korisnik bonova Hrvatskog Telekoma d.d.
(dalje u tekstu: HT) u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži prihvaća ove Uvjete korištenja
opcije Flat Surf (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).
2. Opciju Flat Surf od dana 1. lipnja 2019. godine do 31. svibnja 2020. godine mogu aktivirati svi korisnici
bonova HT-a koji posjeduju Bon start tarifni model na SIM karticama iz paketa Unlimited Surfing in
Croatia.
3. Naknada za korištenje Opcije iznosi 80,00 kn s PDV-om.
4. Opciju nije moguće kombinirati (imati zajedno uključenom) sa slijedećim opcijama za korisnike bonova
HT-a: Internet S/M/L/XL, Internet dan, Internet Dan 4G, 4G. Ako korisnik u trenutku aktivacije ima
aktivnu jednu od opcija koje nije moguće kombinirati s opcijom Flat Surf, iste će se automatski
deaktivirati.
5. U iznos tjedne naknade iz točke 3. ovih Uvjeta korištenja uključeno 7 dana korištenja mobilnog
interneta u HT mreži na području Republike Hrvatske po 4G brzini (do 75 Mbit/s), bez ograničenja na
podatkovni promet. Za korištenje 4G brzine potrebno je imati 4G uređaj i biti u području pokrivenosti
4G signalom.
6. Po isteku valjanosti Opcije prestaje mogućnost korištenja mobilnog interneta po 4G brzini i primjenjuju
se cijene podatkovnog prometa sukladno važećem Cjeniku.
7. Korisniku Opciju može aktivirati slanjem SMS poruke sadržaja „Flat“ na broj 13636, u T-Centru ili
pozivom Korisničkoj podršci.
8. Nakon izvršene aktivacije Opcije, Korisnik će primiti SMS poruku s obavijesti o trenutku kada mu je
Opcija aktivirana te mu od trenutka aktivacije počinju teći prava i obveze utvrđene ovim Uvjetima
korištenja. Opcija je reaktivirajuća.
9. Opcija Flat Surf traje 7 dana, nakon čega se automatski obnavlja, o čemu će Korisnik biti obaviješten
SMS porukom 24 sata prije automatskog obnavljanja, a s računa Korisnika se oduzima iznos naknade.
Automatska obnova će se izvršiti pod uvjetom da je račun Korisnika aktivan, da Korisnik ima dovoljno
sredstava na računu te da Korisnik prethodno nije deaktivirao predmetnu opciju. U slučaju da Korisnik
u trenutku automatskog obnavljanja nije imao na računu iznos dovoljan za naplatu tjedne naknade,
zbog čega Opcija nije obnovljena, a nadoplati račun bonom dovoljnim za podmirenje tjedne naknade
unutar sljedećih 30 dana, Korisniku će opcija biti automatski obnovljena 24 sata nakon nadoplate
računa, o čemu će biti obaviješten SMS porukom (24 sata prije automatskog obnavljanja).
10. Korisnik može deaktivirati Opciju pozivom Korisničkoj podršci, u T-Centru ili slanjem SMS poruke
sadržaja „D“ na broj 13636. Deaktivacija Opcije stupa na snagu zadnjeg dana perioda obuhvaćenog
naknadom za korištenje Opcije, a u kojem periodu je zahtjev Korisnika za deaktivaciju zaprimljen.
11. S obzirom na izmjene u roaming regulaciji, na FlatSurf opciji uvodi se ograničenje dostupne količine

podatkovnog prometa u roamingu bez dodatne roaming naknade sukladno Cjeniku Hrvatskog
telekoma za korisnike bonova.

12. Sve ostale usluge Hrvatskog Telekoma d.d. u mobilnoj mreži HT-a (koje nisu obuhvaćene ovom opcijom
obračunavat će se u skladu s važećim Cjenikom i drugim posebnim uvjetima/ili specifikacijama usluga
koje Korisnik koristi.
13. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Hrvatskog Telekoma d.d. za pružanje usluga u javnoj pokretnoj
komunikacijskoj mreži i drugi posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.
14. HT pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti obaviješten putem web
stranice ili na drugi primjeren način.
15. Ovi Uvjeti korištenja su važeći od 1. lipnja 2019.

