
 

Uvjeti korištenja tarife „Na tuñi račun“ 
 
 
1. Uključenjem tarife „Na tuñi račun“ (u daljnjem tekstu: Tarifa), Tomato korisnik (u daljnjem tekstu: 

Korisnik) prihvaća Uvjete korištenja tarife „Na tuñi račun“ (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja). 
 
 
2. Uključenjem Tarife, Korisnik stječe pravo na pogodnost primanja bonus iznosa (u daljnjem tekstu: 

Bonus) za dolazne pozive 
 
 
3. Tarifu mogu uključiti svi Tomato korisnici. 
 
 
4. Tarifa je dostupna za uključenje od 9.12.2009. u 00:00 sati. 
 
 
5. Od 9.12.2009. Tarifa se automatski uključuje svakom novom Korisniku nakon upostave prvog 

poziva. 
 
 
6. Postojeći Korisnik može uključiti Tarifu slanjem SMS poruke sadržaja BONUS na broj 4111 ili 

pozivom na broj 0929933. U trenutku uključenja Tarife Korisnik će biti obaviješten SMS porukom. 
Pozivanje broja 0929933 i slanje SMS poruke na broj 4111 naplaćuju se sukladno službenom 
cjeniku. 

 
 
7. Nakon uključenja, Tarifa se može koristiti bez vremenskog ograničenja. 
 
 
8. Tarifa se ne može kombinirati sa niti jednom drugom tarifom ili opcijom. Nakon uključenja Tarife, 

Korisnik gubi pravo na korištenje Tomato Plus tarife. 
 
 
9. Korisniku se Bonus dodjeljuje na sljedeći način: za svaku punu minutu (trajanja 60 sekundi) 

dolaznog poziva iz nacionalnih fiksnih i mobilnih mreža korisnik prima Bonus iznos od 1 kune. 
 
 
10. Bonus se ne dodjeljuje u sljedećim slučajevima: za odlazne pozive, dolazne pozive upućene od 

strane Tomato korisnika, dolazne pozive sa brojeva koji započinju sa 09299, dolazne pozive iz 
meñunarodnih mreža, dolazne pozive dok se Korisnik nalazi u inozemstvu (roamingu), dolazne 
pozive sa bilo kojeg broja sa dodanom vrijednošću ili sa posebnom naplatom, dolazne pozive sa 
brojeva koji započinju sa 0800, dolazne pozive koji započinju sa 09177, dolazne pozive ukoliko 
pozivatelj koristi Vip VoIP uslugu, dolazne ili odlazne SMS ili MMS poruke. 

 
 
11. Bonus se pohranjuje na Bonus račun. Iznos na Bonus računu korisnik može provjeriti slanjem 

SMS poruke sadržaja STANJE na broj 4111.  
 
 
12. Uvjet za prebacivanje Bonusa sa Bonus računa na glavni račun je nadoplata bilo kojim bonom. 

Nakon nadoplate računa bonom, cjelokupni Bonus se prebacuje na glavni račun, a stanje Bonus 
računa se postavlja na nulu. U trenutku prebacivanja Bonusa na glavni račun, korisnik će biti 
obaviješten SMS porukom. 

 
 



 

13. Sa Bonus tarife, Korisnik može prijeći samo na Tarifu 0.45, i to: 1-slanjem SMS poruke sadržaja 
NE na broj 4111 ili pozivom na broj 0929933, ili 2-uključenjem Tarife 0.45 na način kako je 
definirano Uvjetima korištenja Tarife 0.45 

 
 
14. Uvjet za prelazak sa tarife „Na tuñi račun“ na Tarifu 0.45 jest da Korisnik, u trenutku slanja 

zahtjeva za prelazak, na glavnom računu ima iznos od 5 kuna ili manji. Ukoliko u trenutku slanja 
zahtjeva za prelazak sa tarife „Na tuñi račun“ korisnik na glavnom računu ima iznos veći od 5 
kuna, prelazak se neće izvršiti. U trenutku prelaska sa tarife „Na tuñi račun“, Korisnik nepovratno 
gubi sav iznos koji je do tog trenutka imao na Bonus računu. 

 
 
15. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim uvjetima, na odgovarajući će se način primjenjivati 

Opći uvjeti poslovanja Vipnet d.o.o. i/ili drugi uvjeti korištenja usluga koje Korisnik koristi.  
 
 
16. Vipnet d.o.o zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnike obavijestiti putem 

Tomato web stranice ili na drugi primjeren način. 
 


