Ärikliendi kampaaniapakkumise „Mahuvaba internet 24h“ tingimused
1.

Telia Eesti AS (edaspidi Telia) korraldab ajavahemikul 01.01.2021 kuni 31.12.2021
(Kampaaniaperiood) kampaania „Mahuvaba internet 24h“ (edaspidi Kampaania).
2. Kampaania kehtib Telia lepingulisele ärikliendile (edaspidi Klient), kes Kampaaniaperioodil tellib
lisateenuse (edaspidi Teenus) „Mahuvaba internet 24h“. Lisateenuse hinnaks on 4,99 €
käibemaksuta (5,988 € koos käibemaksuga).
3. Kampaaniaperioodil Teenuse tellinud klient saab kasutada mobiilset internetti piiramatult 24
(järjestikuse) tunni jooksul arvates selle aktiveerumisest. Teenus aktiveeritakse peale selle tellimist
kohe, kui klient asub mobiilset internetti tarbima. Kui Teenust ei aktiveerita (st mobiilise internetti
ei hakata kasutama) 30 päeva jooksul arvates Teenuse tellimisest, siis Teenuse tellimus
deaktiveeritakse, kuid teenuse tasu rakendatakse täismahus.
4. Teenust on võimalik tellida SMS-i teel. Telia saadab kliendile Teenuse aktiveerumise kohta
teavitava SMS´i. Samuti saadab Telia Teenuse kehtivusaja lõppemise kohta teavitava SMS´i.
5. Teenuse näol on tegu lisateenusega, mis ei lähe kliendi paketikohase mahu arvestusse.
6. Teenust saab kasutada üksnes Eestis.
6.1 Kui klient on tellinud Teenuse Eestis ja see on aktiveerunud, kuid klient läheb Teenuse
kehtivuse ajal välismaale, siis seal Teenust Kampaanias toodud tingimustel edasi kasutada ei
saa, vaid kehtivad paketikohased rändluses andmeside kasutamise tingimused. Teenuse tasu
rakendub täismahus;
6.2 Kui klient tellib Teenuse välismaal olles, siis seal Teenust Kampaanias toodud tingimustel
kasutada ei saa, vaid Teenus aktiveerub kui klient tuleb 30 päeva jooksul arvates Teenuse
tellimisest tagasi Eestisse (koduvõrku) ja kasutab siin mobiilset internetti;
7. Telia eeldab, et klient kasutab Teenust mõistlikult, st kasutab andmesidet ainult oma mobiilse
seadmega isiklikuks otstarbeks ja tavapärasel viisil, ei sega teisi sideteenuste kasutajaid ega tekita
Telia võrgus häireid. Ebamõistlik kasutamine on käsitatav käesolevate Kampaaniatingimuste
rikkumisena, mis annab Teliale muu hulgas õiguse piirata kliendile Teenuse osutamist.
8. Teenust ei ole võimalik tellida Mobiilse äri paketi jagatavale interneti mahule.
9. Teenust on võimalik Eestis kasutada ka siis, kui kliendi paketikohane kuutasuline internetimaht on
otsas ja kliendi internetikasutus on piiratud.
10. Teenuse kasutamise tingimused on kättesaadavad Telia veebilehelt ja Kampaanias osaleja
kohustub nendega ise eelnevalt tutvuma.
11. Telial on õigus vastava vajaduse tekkimisel teha muudatusi või täpsustusi Teenuse tingimustes,
paigutades sellekohased teated kodulehele www.telia.ee. Muudatused jõustuvad alates nende Telia
poolt avalikustamise päevast.
12. Teenusega seoses tekkivate küsimuste korral on võimalik pöörduda Telia poole ärikliendi
teeninduse numbril 1551 või lähimasse Telia esindusse.

