POGOJI PAKETA HoT GIGA+ (“Pogoji GIGA+”)
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1. SPLOŠNO
S pričujočimi Pogoji GIGA+ družba HOT mobil, telekomunikacije in storitve d.o.o. (»HoT«) v delu, ki se nanaša
na promocijski paket HoT GIGA+, dopolnjuje Splošne pogoje poslovanja in uporabe družbe HoT mobil,
telekomunikacije in storitve d.o.o. za izvajanje mobilnih storitev za potrošnike (»Splošni pogoji«), ki so
objavljeni na spletni strani www.hot.si in veljajo poleg teh Pogojev GIGA+. V primeru neskladja med temi Pogoji
GIGA+ in Splošnimi pogoji veljajo Pogoji GIGA+. Vsi pojmi, uporabljeni v teh Pogojih GIGA+, imajo pomen, kot
je določen v Splošnih pogojih, če ni posebej drugače opredeljeno.
Paket HoT GIGA+ je paket z 200 GB prenosa podatkov v Sloveniji in veljavnostjo 30 dni (trajanje paketa).
Podrobnosti paketa so navedene v Veljavnem ceniku, ki je objavljen na www.hot.si.
Paket HoT GIGA+ lahko Uporabniki, pod pogoji navedenimi v nadaljevanju, aktivirajo od vključno dne 21. 11.
2019 do vključno dne 31. 12. 2019. Pogoj za aktivacijo paketa HoT GIGA+ je, da ima Uporabnik aktivni paket
HoT MINI, MAXI ali EXTRA.
Uporabniki aktivnih paketov HoT MINI, MAXI ali EXTRA lahko aktivirajo paket HoT GIGA+ na spletnem portalu
www.hot.si. Pogoj za aktivacijo (in podaljševanje) paketa HoT GIGA+ je aktiven paket HoT MINI, MAXI ali
EXTRA. To pomeni, da Uporabniki, ki bodo želeli aktivirati oz. podaljšati paket HoT GIGA+ in ne bodo imeli več
aktivnega paketa HoT MINI, MAXI ali EXTRA lahko le-tega ne bodo mogli storiti. V takšnem primeru se bo
samodejno vklopila tarifa HoT START.
Paket HoT GIGA+ je Uporabnikom, ki bodo aktivirali paket HoT GIGA+ v obdobju od 21. 11. 2019 do 31. 12.
2019 (ob izpolnjevanju vseh navedenih pogojev) na voljo (za podaljševanje paketa) najmanj do 31. 12. 2020
oz. do spremembe teh Pogojev GIGA+ in veljavnega cenika, kjer bo jasno navedeno da paket GIGA+ ni več na
voljo. To pomeni, da lahko takšni Uporabniki podaljšujejo paket GIGA+ do nadaljnjega. Po izteku veljavnosti
paketa HoT GIGA+, o čemer bodo Uporabniki seveda predhodno obveščeni, se bo Uporabniku, ki bo imel dovolj
dobroimetja na HoT računu, aktiviral paket HoT GIGA s ceno 14,99 € (podrobnosti paketa HoT GIGA so
navedene v Veljavnem ceniku). V kolikor Uporabnik ne bo imel dovolj dobroimetja se bo samodejno vklopila
tarifa HoT START (podrobnosti tarife HoT START v so navedene v Veljavnem ceniku).
Na en aktivni paket HoT MINI, MAXI ali EXTRA je možno aktivirati le en paket HoT GIGA+. V kolikor Uporabnik
paketa HoT GIGA+ le-tega ni podaljšal več kot 30 dni od konca veljavnosti GIGA+ paketa, lahko do le-tega ni
več upravičen. To pomeni, da če je Uporabnik paket GIGA+ aktiviral npr. 1. 12. 2019, je le-ta veljaven do 31.
12. 2019 (veljavnost paketa je 30 dni). Uporabnik lahko ponovno aktivira/podaljša paket HoT GIGA+ vse do 30.
1. 2020. V kolikor tega ne stori, si HoT mobil d.o.o. pridržuje pravico, da Uporabniku ponovne
aktivacije/podaljšanja paketa HoT GIGA+ ne omogoči več.
Paket HoT GIGA+ velja 30 dni. Po preteku veljavnosti se obnovi, v kolikor je na predmetnem HoT računu dovolj
sredstev, je vključeno samodejno polnjenje ali s potrditvijo SMS polnjenja.
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HoT si pridržuje pravico do spremembe teh Pogojev GIGA+. V primeru spremembe, HoT mobil le-te objavi vsaj
na spletni strani www.HoT.si najmanj 30 dni pred uveljavitvijo sprememb. Za vsa vprašanja, ki s temi Pogoji
GIGA+ niso izrecno urejena, se uporabljajo določila Splošnih pogojev ter Veljavnega cenika. Splošni pogoji in
Veljaven cenik sta sestavna dela teh Pogojev GIGA+.
Paket HoT GIGA+ se zaračunava po Veljavnem ceniku, objavljenem na www.hot.si. Morebitne spremembe
cenika, Splošnih pogojev in Pogojev GIGA+ ter druge relevantne spremembe bo HoT objavljal v predpisanem
roku na predpisan način.
Pogoji GIGA+ so objavljeni in so dostopni na spletni strani www.hot.si. Pogoji GIGA+ pričnejo veljati 1. 1. 2021.
HoT mobil d.o.o.
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