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Uvjeti korištenja promotivne ponude „EON dječji daljinski upravljač promocija“ 
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) 

 
1. Podnošenjem prijave za sudjelovanje u ovoj promotivnoj ponudi društva Telemach 

Hrvatska d.o.o., Josipa Marohnića 1, Zagreb, OIB 70133616033  (dalje: Telemach) u 
suradnji s društvom SOLFORD ALPINE GmbH, Schuettelstrasse 21, Beč, Austrija, OIB 
44982318607 (dalje: Partner ili Pružatelj EON usluge), sudionik potvrđuje da je 
suglasan s odredbama ovih Uvjeta korištenja promotivne ponude „EON dječji daljinski 
promocija“ (dalje u tekstu: Promocija), te da ih prihvaća u cijelosti.  
 
Promocija se odnosi na uslugu društva Telemach u svojstvu najmodavca pod nazivom 
Najam EON SMART BOX-a (dalje: usluga najma EON SMART BOX-a) definiranu 
člankom 1. Uvjeta korištenja usluge Najam EON SMART BOX-a društva Telemach 
web stranice (dalje: Uvjeti korištenja usluge najma EON SMART BOX-a) kao i EON 
uslugu koju je Telemach u svojstvu trgovinskog zastupnika ovlašten promovirati i 
ugovarati s korisnicima u ime i za račun Pružatelja EON usluge, definiranu člankom 1. 
Uvjeta korištenja EON usluge te važećem Cjeniku za EON uslugu, a koji su dostupni 
na službenim stranicama Pružatelja EON usluge hr.eon.tv (dalje: Uvjeti korištenja EON 
usluge). 

 
2. Pravo prijave za sudjelovanje u Promociji ima svaki: 

(i) postojeći korisnik usluge najma EON SMART BOX-a temeljem Ugovora o 
najmu sklopljenog s društvom Telemach, a koji je,  

(ii) istodobno do trenutka prijave za sudjelovanje u Promociji s Pružateljem EON 
usluge putem društva Telemach kao trgovinskog zastupnika ugovorio postpaid 
EON uslugu (pretplata) sukladno Uvjetima korištenja EON usluge, i to isključivo 
sljedećih TV paketa: EON FULL TV ili EON PREMIUM TV (dalje: EON usluga), 
te je  

(iii) tako unajmljeni EON SMART BOX registrirao na svom korisničkom portalu Moj 
EON za korištenje EON aplikacije (dalje: Korisnik).  
 

3. Za otklanjanje svake dvojbe, ugovorena usluga najma EON SMART BOX-a i EON 
usluga u trenutku podnošenja prijave za sudjelovanje u Promociji moraju biti aktivne 
kod Korisnika. Prijava za sudjelovanje u Promociji se podnosi putem korisničkog 
portala Moj EON. Moguća je samo jedna prijava po Korisniku.  
 

4. Sudjelovanjem u Promociji Korisnik ostvaruje pravo na dar dodatnog uređaja koji se 
uparuje i koristi s EON SMART BOX-om, i to EON dječjeg daljinskog upravljača (dalje 
u tekstu: Dodatni daljinski upravljač), bez naknade, koji će biti dostavljen izravno 
Korisniku na onu adresu u Hrvatskoj koju je Korisnik dao kao adresu za dostavu EON 
SMART BOX-a prilikom zasnivanja Ugovora o najmu EON SMART BOX-a, i to bez 
naplate troškova dostave Korisniku. Korisnik prilikom dostave Dodatnog daljinskog 
upravljača pisanim putem potvrđuje datum primitka Dodatnog daljinskog upravljača. 
Telemach nije odgovoran i neće preuzeti odgovornost za eventualni gubitak Dodatnog 
daljinskog upravljača tijekom isporuke.  
 

5. Dodatni daljinski upravljači ograničeni su na 1000 komada i podložni su dostupnosti do 
isteka zaliha te će se dodjeljivati prema redoslijedu zaprimanja prijava od strane 
Korisnika. Promotivno razdoblje traje, odnosno prijave za dobivanje Dodatnog 
daljinskog upravljača biti će otvorene počevši, od 19.10.2021. do zaključno 19.11.2021. 
ili do isteka zaliha Dodatnih daljinskih upravljača, ovisno o tome koja okolnost nastupi 
ranije. Nepravovremene prijave će se smatrati automatski odbijenima. 

 
6. Korisnik ostvaruje pravo i na druge redovne promotivne pogodnosti prema uvjetima 

korištenja istih.  



2 
 

 
7. Za otklanjanje svake dvojbe, ukoliko je Korisnik prilikom sklapanja Ugovora o najmu 

EON SMART BOX-a s društvom Telemach ostvario pravo na promotivnu pogodnost 
koja se sastoji od uporabe EON SMART BOX-a uz naplatu povlaštene mjesečne 
najamnine, i to zato što je Korisnik istodobno putem društva Telemach kao trgovinskog 
zastupnika s Pružateljem EON usluge sklopio i Pretplatnički ugovor za EON uslugu uz 
ugovornu obvezu, sve sukladno uvjetima i definiciji iz članka 7. Uvjeta korištenja usluge 
najma EON SMART BOX-a, a dođe do raskida Pretplatničkog ugovora za EON uslugu 
od strane Korisnika kao pretplatnika EON usluge ili Pružatelja EON usluge zbog 
krivnje, odnosno odgovornosti Korisnika, Dodatni daljinski upravljač se neće 
uračunavati u naknadu koju je Korisnik u tom slučaju obvezan platiti društvu Telemach 
sukladno članku 11. Uvjeta korištenja usluge najma EON SMART BOX-a.  

 
8. Nije moguće umjesto Dodatnog daljinskog upravljača primiti naknadu u novcu, nije ga 

moguće zamijeniti ili prenijeti na druge osobe. 
 

9. U punoj mjeri u kojoj to dopuštaju primjenjivi propisi, Telemach ni pod kojim uvjetima 
neće biti odgovoran ni obvezan nadomjestiti Korisniku niti će prihvatiti nadomjestiti bilo 
kakav gubitak ili štetu nastalu kao rezultat ili u vezi s Dodatnim daljinskim upravljačem 
ili ovom Promocijom.  

 
10. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će 

se način primjenjivati Telemach Opći uvjeti poslovanja, Uvjeta korištenja usluge Najam 
EON SMART BOX-a, kao i drugi Telemach posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje 
Korisnik koristi.  
 

11. Ako se za bilo koju odredbu unutar ovih Uvjeta korištenja utvrdi da je nezakonita, 
nevažeća ili na drugi način neprimjenjiva, tada će se ta odredba maknuti i izbrisati iz 
Uvjeta, a ostale odredbe će ostati na snazi i u cijelosti važeće. 

 
12. Postupak prijave za sudjelovanje u Promociji i provođenje Promocije podrazumijeva 

obradu određenih kategorija osobnih podataka Korisnika od strane društva Telemach 
kao voditelja obrade. Za potrebe sudjelovanja Korisnika u predmetnoj Promociji, 
obrađuju se samo oni podaci Korisnika koji su nužni za uspješnu prijavu i provjeru 
ispunjavanja uvjeta za sudjelovanje u Promociji kao svrhu obrade osobnih podataka, i 
to: ime, prezime, dostavna adresa kada je nužna za dostavu Dodatnog daljinskog 
upravljača, te podatak o sklopljenom ugovoru koji Pružatelj EON usluge može 
razmijeniti s društvom Telemach ukoliko će to biti nužno u svrhu provedbe Promocije. 
Pravna osnova obrade predmetnih osobnih podataka Korisnika je ostvarenje prava na 
dar i dostavu Dodatnog daljinskog upravljača, a sve temeljem prijave Korisnika za 
sudjelovanje u Promociji, odnosno ispunjenje ugovora o darovanju. Telemach obrađuje 
osobne podatke sukladno Izjavi o zaštiti osobnih podataka dostupnoj na internetskoj 
stranici telemach.hr.  

 
13. Telemach pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti 

pravodobno obaviješten putem Telemach web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren 
način. 

 
14. Ovi Uvjeti korištenja stupaju na snagu i primjenjuju se danom objave i to od 19.10.2021. 

pa nadalje. 

 


