Nädalapakett
1. Rändluse Nädalapakett on riigipõhine lisateenus, mida saab tellida SMS teel
kasutades riigipõhist märksõna. Riigipõhised märksõnad Nädalapaketi tellimiseks on
toodud kodulehel.
2. Nädalapaketiga saab mobiilset internetti kasutada kõikides riikides, kus tellitud
Nädalapakett kehtib. Korraga saad igas tsoonis tellida ühe Nädalapaketi.
3. Nädalapaketti saab kasutada kuni Nädalapaketi mahu täitumiseni või ettenähtud
perioodi (7 päeva e 168 tundi) lõppemiseni alates paketi aktiveerimisest. Nädalapaketi
hind ja maht on toodud kodulehel.
4. Nädalapaketi aktiveerib mobiilse interneti esimene kasutuskord välismaises
võrgus peale Nädalapaketi tellimist.
5. Nädalapakett tuleb aktiveerida 7 päeva e 168 tunni jooksul pärast paketi tellimist. Kui
selle aja jooksul paketti ei aktiveerita, kaob paketi kasutamise võimalus 168 tunni
möödumisel.
6. Nädalapaketti saab kasutada riigi kõikide mobiilioperaatorite võrkudes (v.a
satelliitside võrkudes), kus mobiilse interneti kasutamine on avatud.
7. Nädalapaketis sisalduva andmemahu 75% ja 100% täitumisel saadame SMSi teel
vastavasisulise teavituse. Peale paketimahu täitumist kehtib edasi vastava riigi
tavapärane Rändlusteenuste hinnakiri.
8. Uue sama riigi Nädalapaketi saab tellida juba kehtiva Nädalapaketi 75% mahu
täitumisel. Selliselt ette tellitud Nädalapaketi aktiveerib andmeside esimene
kasutuskord peale eelmise paketimahu täitumist.
9. Nädalapaketi ostmiseks tuleb saata SMS numbrile 9560 riigis kehtiva Nädalapaketi
märksõnaga "NADAL RIIGIKOOD“ või teisele numbrile tellides "NADAL RIIGIKOOD
5xxxxxxxx“, näiteks "NADAL USA“ või „NADAL USA 5xxxxxxxx“.
10. Teisele numbrile tellides tuleb sõnumisse tuleb kirjutada selle SIM-kaardiga seotud
mobiilinumber, mis on seadmes, kuhu soovitakse Nädalapaketti tellida.
Näiteks, tahvelarvutile Nädalapaketi tellimiseks tuleb sõnumisse kirjutada
tahvelarvutis oleva SIM-kaardiga seotud mobiilinumber. Sul on võimalik määrata
kuni kaks e-posti aadressi ja kuni kaks Telia telefoninumbrit, millele oma telefoniga
Nädalapaketti saad tellida.
11. Mobiilse interneti mahtu arvestatakse 32 KB täpsusega.
12. Nädalapaketi tasu ei arvestata andmerändluse kuulimiidi sisse.
13. Nädalapaketi tasu kajastub eraldi arvereal. Tasu ei olene paketi reaalsest andmemahu
kasutusest.
14. Nädalapaketi tasu ei ole seotud koduvõrgus kasutatava paketiga - see on eraldiseisev
teenus.
15. Olenevalt välisriigist jääb Nädalapaketi hind vahemikku 25-35 € (hinnale lisandub
käibemaks). Nädalapaketi hinnad võivad muutuda välisoperaatoritelt saadud
(hinna)info alusel, mida mõjutavad kohalduvad maksumäärad ja valuutakursi
kõikumised.
16. Nädalapakett ei ole ette nähtud P2P (ingl peer-to-peer, kasutajalt kasutajale)
faili-vahetusprogrammide ega M2M (ingl machine-to-machine, seadmelt seadmele)
vahendusel andmete üles- ega allalaadimiseks.

