UVJETI KORIŠTENJA „Prve tri pretplate za samo 1 kn za sve Total TV pakete!“
1. Korištenjem uvjeta iz posebne ponude „Prve tri pretplate za samo 1 kn za sve Total TV pakete!“ svaki novi
Total TV pretplatnik (u daljnjem tekstu: pretplatnik ili korisnik) prihvaća ove Uvjete Korištenja.
2. Posebna ponuda „Prve tri pretplate za samo 1 kn za sve Total TV pakete!“ traje od 28.02.2014 do
31.12.2014. i odnosi se isključivo na nove korisnike Total TV.
3. Korisnici ostvaruju posebne pogodnosti u korištenju usluge:



Montaže i instalacija opreme za 1 kn (umjesto 435,00 kn ili 500,00 kn u slučaju Total TV kuće)
Prve tri mjesečne pretplate za samo 1 kn za sve Total TV pakete

4. Osim instalacije za 1 kn korisnik dobiva i prve tri mjesečne pretplate za sve programske pakete u iznosu 1kn.
Prvo obračunsko razdoblje, ovisno od datuma aktivacije traje 1-31 dan. Ostala dva mjeseca koristite pogodnosti
tijekom svih dana u mjesecu. Nakon promotivnog razdoblja, naplata odabranih paketa će se vršiti prema Total
TV važećem cjeniku. Ostale usluge iz Total TV ponude koje korisnik zatraži, a nisu predmet ove kampanje,
naplaćuju se prema važećem Cjeniku Total TV. Za praćenje HD paketa neophodno je posjedovanje Total TV HD
prijamnika te odgovarajući TV prijamnik.
5. Korištenje ove posebne ponude podrazumijeva potpisivanje pretplatničkog ugovora na 24 (dvadeset i četiri)
mjeseca.
6. Ako pretplatnik pisanim putem raskine ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa prije isteka razdoblja od
24 mjeseca, pored obveze podmirenja do tada dospjelih obveza po pretplatničkom ugovoru, bit će obvezan
platiti i razliku cijene montaže opreme u iznosu većem od 1 kune do 435,00 kuna, odnosno do 500,00 kuna i
naknadu u visini mjesečne naknade za sve programske pakete programa ako je plaćanje tih naknada povoljnije
za korisnika.
7. Nakon isteka promotivnog razdoblja tijekom kojeg korisnik plaća povoljniju cijenu, počinju se primjenjivati
standardni komercijalni uvjeti za usluge koje je korisnik aktivirao.
8. Na rješavanje svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje Total TV usluga i odnosa tvrtke Totalna televizija
d.o.o. i korisnika koja nisu riješena ili regulirana ovim Uvjetima, primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja tvrtke
Totalna televizija d.o.o. i Total TV Cjenik.
9. Totalna televizija d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će korisnik biti obaviješten
putem web stranice www.totaltv.tv ili na drugi prikladan način.
Ovi uvjeti primjenjuju se na pretplatnike koji sklope ugovor u okviru predmetne kampanje od 28.02.2014.
godine.

