
Uvjeti korištenja posebne pogodnosti „750 kuna popusta na uređaj“  

1. Pretplatnici paketa UNLIMITED, UNLIMITED PRO i tarifa koje imaju obavezni podatkovni paket 

BEZBROJ GB, kao i pretplatnici na pakete mobilnog interneta 2GO, 2STAY te na tarife DESET 

GB, DVJESTO GB, Mobilni internet Tri, PEDESET GB i STO GB ostvaruju pravo korištenja 

posebne pogodnosti 750 kuna popusta na cijenu odabranih uređaja iz točke 7. ovih uvjeta 

korištenja.  

2. Pretplatnici iz točke 1. ovih uvjeta korištenja posebne pogodnosti „750 kuna popusta na uređaj“ 

(dalje: Uvjeti) navedeni popust mogu iskoristiti za:  

a) umanjenje redovne maloprodajne cijene uređaja koja se plaća jednokratno ili  

b) umanjenje cijene uređaja na koju su ostvarili pravo produljenjem pretplatničkog odnosa uz 

obvezno trajanje od 24 mjeseca, a koja se plaća u obrocima ili jednokratno (ova se mogućnost 

ne odnosi na pretplatnike na paketima mobilnog interneta 2GO, 2STAY te na tarifama DESET 

GB, DVJESTO GB, Mobilni internet Tri, PEDESET GB i STO GB).  

3. Pretplatnici koji iskoriste mogućnost iz točke 2. podtočke b) ovih Uvjeta zbog zaključenja gube 

pogodnosti ostvarene iz ranijih promocija.  

4. Pretplatnicima koji iskoriste mogućnost iz točke 2. podtočke b) ovih Uvjeta u slučaju raskida 

ugovora prije isteka obveznog trajanja popust od 750 kn na uređaj neće biti uračunat u iznos 

naknade za prijevremeni raskid ugovora.  

5. Pravo na pogodnost 750 kuna popusta može se ostvariti isključivo u prodajnom kanalu vlastitih 

i partnerskih prodajnih mjesta Telemach Hrvatska d.o.o. (dalje: Telemach Hrvatska d.o.o.), bez 

kanala prodaje na daljinu.  

6. Pogodnost vrijedi za Pretplatnike koji su to postali do 07.10.2021. do 23:59:59 sati. Kao 

referentan paket odnosno tarifa uzima se onaj paket ili tarifa koju je Pretplatnik koristio na dan 

07.10.2021. godine u 23:59:59 sati. Naknadne promjene paketa ili tarife neće utjecati na 

pogodnost na koju korisnik ima pravo te će ostvariti pravo na pogodnost prema referentnom 

paketu ili tarifi koju je koristio na dan 07.10.2021. godine u 23:59:59 sati.  

7. Pogodnost na povlaštenu cijenu sa uključenih 750 kuna popusta odnosi se na kupnju jednog 

od niže navedenih uređaja:  

• Samsung A32 5G  

• Samsung A52s  

• Xiaomi Mi 11 Lite 5G  

• Iphone 12 PRO 128GB  

8. Telemach Hrvatska d.o.o. može uređaje iz točke 7. ovih Uvjeta tijekom trajanja ove promocije 

zamijeniti drugim odgovarajućim uređajima istog cjenovnog ranga.  

9. Pretplatnicima koji iskoriste mogućnost iz točke točke 2. podtočke b) ovih Uvjeta cijena u koju 

je uključen iznos od 750 kuna popusta ostvaruje se kroz niži iznos mjesečne rate za uređaj koji 

se prikazuje na mjesečnom računu pretplatnika kroz 24 mjeseca ako je Pretplatnik odabrao 

obročnu otplatu odnosno kao niža cijena prilikom kupnje uređaja Pretplatnika koji je odabrao 

jednokratno plaćanje. Na Zahtjevu će biti iskazana cijena s popustom.  



10. Promotivno razdoblje unutar kojeg Pretplatnik može iskoristiti pogodnost 750 kuna popusta 

traje od 8. listopada 2021. godine do 30. studenoga 2021. godine.  

11. Kupovinom uređaja iz točke 7. ovih Uvjeta uz korištenje popusta od 750 kuna Pretplatnik 

prihvaća ove uvjete korištenja posebne pogodnosti „750 kuna popusta na uređaj“.  

12. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima na odgovarajući će se način 

primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Telemach Hrvatska d.o.o., kao i drugi Telemachovi posebni 

uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.  

13. Telemach Hrvatska d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će 

Pretplatnik biti pravodobno obaviješten putem službene web stranice, e-mailom ili na drugi 

primjeren način.  

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 08. listopada 2021 a izmijenjeni su 21.10.2021. 


