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I. izmjena 
Uvjeta korištenja promocije „DOBRI DUH“ 

 
 

1. Na službenim stranicama Pro ping d.o.o. 1. srpnja 2022. godine objavljeni su Uvjeti korištenja 
promocije „DOBRI DUH“ koji su u primjeni od 1. srpnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine. 
 
2. Ovom I. izmjenom Uvjeta korištenja promocije „DOBRI DUH“ mijenja se točka 2. gore navedenih 
Uvjeta korištenja promocije „DOBRI DUH“ na način da ista sada glasi:  
 
Unutar promotivnog perioda od 1. prosinca 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine, svaki 
postojeći korisnik Pro Ping usluga koji dovede, odnosno preporuči, jednog novog korisnika u Pro 
Ping dobit će pogodnost u obliku 100%-tnog popusta na dvije mjesečne naknade na punu 
ugovorenu cijenu svojeg osnovnog paketa usluga. 
 
PRIMJER - Ukoliko postojeći korisnik dovede/preporuči 1 novog korisnika, postojeći korisnik će 
narednih 2 mjeseca koristiti popust na svoj ugovoreni paket usluga u iznosu od 100% (isključujući 
naknadu za telefonski promet i dodatne usluge), za tog novog korisnika.  
                 - Ukoliko postojeći korisnik dovede/preporuči 3 nova korisnika, postojeći korisnik će 
narednih 6 mjeseci koristiti popust na svoj ugovoreni paket usluga u iznosu od 100 % (isključujući 
naknadu za telefonski promet i dodatne usluge) za ta tri nova korisnika. 
                - Ukoliko postojeći korisnik dovede/preporuči 5 novih korisnika, postojeći korisnik će 
narednih 10 mjeseci koristiti popust na svoj ugovoreni paket usluga u iznosu od 100 % 
(isključujući naknadu za telefonski promet i dodatne usluge), za tih pet novih korisnika itd. 
 
3. Ostale točke (odredbe) Uvjeta korštenja promocije „DOBRI DUH“ objavljenje na službenim 
stranicama Pro pinga www.,pro-ping.hr od 1. srpnja 2022. godine ostaju neizmjenjene i na snazi. 
 
4. Ova I. izmjena Uvjeta korištenja promocije „DOBRI DUH“ primjenjuje se od 01.12.2022. godine 
i objavit će se na službenim stranicama Pro pinga. 
 
U Pitomači, 23.11.2022. godine 
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