
 
 
 

 

 

 
Uvjeti akcije „Valentinovo 2014.“ 

 
 

 

1. Prigodom Valentinova 2014. godine, POSLuH posjetiteljima web stranice posluh.hr u razdoblju 

od 13. veljače 2014. do 20. veljače 2014. godine daruje popust od 50% na novonaručene 

shared web hosting pakete (MINI, MIDI i MAXI hosting paket) i reseller hosting pakete (MINI, 

MIDI i MAXI reseller paket) (u daljnjem tekstu: hosting paketi) sukladno ovim Uvjetima (u 

daljnjem tekstu: Akcija). 

 

2. Svaki posjetitelj web stranice posluh.hr može ostvariti pravo na popust iz točke 1. ovih ako 

klikne na „Facebook“ ikonicu u POSLuH-ovoj narudžbenici i podijeli poveznicu o ovoj akciji na 

svom Facebook profilu. Posjetitelj mora učiniti sljedeće da bi ostvario pravo na popust iz točke 

1.:  

1) odabrati neki od POSLuH-ovih web hosting ili reseller hosting paketa koji mu odgovara, 

2) otvoriti POSLuH-ovu narudžbenicu na https://www.posluh.hr/narudzba-hosting-usluga, 

3) klinuti na Facebook ikonicu na prvoj stanici narudžbenice te se potom prijaviti u svoj 

Facebook profil i podijeliti vijest o ovoj akciji svojim prijateljima,  

4) nakon toga, vratiti se na narudžbenicu i kliknuti "Aktiviraj popust",  

5) ispuniti i potvrditi narudžbenicu.  

Korake 3-5, posjetitelj mora napraviti u maksimalnom roku od 20 minuta, jer u protivnom mora 

ponovno proći cijeli postupak kako bi ostvario pravo na popust iz točke 1. 

 

3. Posjetitelj ne smije ukloniti poveznicu koju je podijelio na svom Facebook profilu na način 

opisan u točki 2. ovih Uvjeta sve do aktivacije hosting paketa naručenog uz popust iz točke 1. 

sukladno ovim Uvjetima. 

 

4. Popust iz točke 1. ne može se iskoristiti za usluge registracije, transfera, produljenja ili 

usmjeravanja domena, kao ni za VPS hosting, zakup dedicated servera, Website Express pakete, 

usluge kolokacije servera ili izrade web stranica i aplikacija. 

 

5. Popust iz točke 1. može se iskoristiti samo za narudžbu novih hosting paketa, a ne može se 

iskoristiti za produljenje već postojećih hosting paketa zakupljenih kod POSLuH-a. Novi hosting 

paket znači hosting paket na kojem neće biti smještena nijedna domena koja je u trenutku 

narudžbe, kao i 30 dana prije narudžbe bila smještena na nekom hosting paketu kod POSLuH-a.  

 



 
 
 

 

6. Nakon isteka hosting paketa naručenog uz popust iz točke 1. sukladno ovim Uvjetima, 

posjetitelj može produljiti korištenje navedenog hosting paketa po POSLuH-ovom cjeniku 

važećem u trenutku produljenja. 

7. POSLuH ima pravo uskratiti popust posjetitelju u slučaju sumnje na bilo kakvu zlouporabu ili 

nepoštivanje ovih Uvjeta od strane posjetitelja, što uključuje, ali nije ograničeno na situaciju 

kada posjetitelj poveznicu koju je podijelio na način opisan u točki 2. ovih Uvjeta uklonio sa svog 

Facebook profila prije aktivacije hosting paketa naručenog uz popust iz točke 1. sukladno ovim 

Uvjetima. 

 

8. Na sve slučajeve koji nisu propisani ovim Uvjetima primjenjuje se važeći cjenik dostupan na 

www.posluh.hr i Uvjeti poslovanja trgovačkog društva POSLuH d.o.o., koji su dostupni na 

http://www.posluh.hr/uvjeti-poslovanja/Uvjeti-poslovanja.pdf. 


