
STANDARDTARKVARA LITSENTSILEPINGUTE 
TÜÜPTINGIMUSED  

 
1. 1

. 
Tingimused  

 Mis on 
Standardtarkvara 
litsentsilepingute 
tüüptingimused? 

1.1. Standardtarkvara litsentsilepingute tüüptingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad lepingutele 
(edaspidi Leping), mille alusel vahendab Telia Kliendile standardtarkvara kasutamist. Tingimused 
täiendavad IT-teenuste eeskirja ning moodustavad Lepingu lahutamatu osa. 

1.2. Standardtarkvara (edaspidi Tarkvara) all mõistetakse kolmandast isikust tootja või autori 
(edaspidi Tootja) loodud arvuti, serveri või mistahes muu seadme tööks vajalikke või 
rakenduslikke komponente, eelkõige arvutiprogramme ning nende andmeid- andmefaile, 
seadeid, dokumentatsiooni. 

2.  Tarkvara paigaldamine  

 Paigalduse 
teostamine  

2.1. Kui Lepingus ei ole kokku lepitud teisti, kohustub Klient Tarkvara paigaldama ise.  Tarkvara 
loetakse Kliendile üle antuks litsentsivõtme või ligipääsuinfo teatavaks tegemisel. 

 Tarkvara 
paigaldamine Telia 
poolt 

2.2. Kui Pooled on kokku leppinud, et Tarkvara paigaldab Telia, kohustub Klient Tarkvara 
paigaldamiseks tagama Teliale vajalikud õigused ja ligipääsud, vajadusel võimaldama Teliale 
kokkulepitud ajal sissepääsu oma ruumidesse ning kindlustama vajalikud tööruumid. 

2.3. Kokku lepitud paigaldamise päevaks valmistab Klient omal kulul vastavalt Telia juhistele ette 
paigaldamiseks vajaliku keskkonna.  

2.4. Telia teostab Tarkvara paigaldust tööajal.  

2.5. Telialt Tarkvara paigalduse tellimisel tagab Klient, et Telial on mh vajalikud volitused Kliendi nimel 
paigalduse raames vajalike kinnituste andmiseks. 

2.6. Tarkvara loetakse Kliendile üle antuks Tarkvara nõuetekohase paigaldamise teostamisega.  

 Tarkvara üle 
andmise tagajärg 

2.7. Tarkvara üle andmisel läheb Kliendile üle Tarkvara juhusliku hävimise riisiko. 

2.8. Kliendil on kohustus Tarkvara vastu võtmisel viivitamata kontrollida selle koguse ja sisu Lepingule 
vastavust.  

3.  Tarkvara uuendamine  

  3.1. Telia võib Kliendi nõusolekul uuendada Lepingus kokkulepitud Tarkvara, sh asendades selle uue 
versiooniga või alternatiivse tarkvaraga, eeldusel, et uuendatud või alternatiivne Tarkvara vastab 
Lepingus toodud tingimustele. 

4.  Kasutusõigus 

 Õiguste omanik 4.1. Kõik Tarkvara autoriõigused ja intellektuaalse omandi õigused (sh kõik Tarkvaraga seotud 
õigused, mida ei ole Lepinguga Kliendile spetsiaalselt antud) kuuluvad Tootjale või Teliale. 

 Kasutusõiguse sisu 4.2. Klient saab Tarkvara kasutusõiguse vastavalt Tootja või Telia poolt kehtestatud Tarkvara 
kasutamise tingimustele (edaspidi Litsentsitingimused), mis on avaldatud Tootja koduleheküljel 
või viidatud Lepingus või lisatud Tarkvarale digitaalselt.  

4.3. Kui Lepingus ei ole Tarkvara kasutusõiguse sisu täpsemalt määratud, kohaldatakse käesolevate 
Tingimuste punktis 4 sätestatut. 

4.4. Klient saab Tarkvara kasutusõiguse (lihtlitsentsi) Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna 
territooriumil oma äriühingu sisemisteks vajadusteks. Kliendil ei ole õigust ilma Telia eelneva 
kirjaliku nõusolekuta kasutada Tarkvara kolmandatele isikutele teenuste osutamiseks.  

4.5. Kliendil ei ole õigust ilma Tootja või Telia eelneva kirjaliku nõusolekuta Tarkvara edasi arendada, 
kopeerida, tõlkida, pöördprojekteerida, dekompileerida, koost lahti võtta, reprodutseerida, 
kasutada seda komponendina muude tarkvarade koosseisus, teha Tarkvarast varukoopiaid või 
teha mistahes muid tegevusi, mille eesmärgiks on Tarkvara suletud failide avamine või lähtekoodi 
väljaselgitamine. 

4.5.1. Erandina eeltoodust on varukoopia tegemine lubatud, kui see on vajalik Tarkvara 
kasutamiseks või kadunud, hävinud või kasutamiskõlbmatuks muutunud Tarkvara 
taastamiseks.  



4.6. Litsentside vahendamise korral tagab Telia teenuse raames vahendajana vaid vajalike Tarkvara 
litsentside olemasolu ega ole ühelgi juhul vastutav Tarkvara tootja poolt pakutavate teenuste 
sisu, Tarkvara funktsionaalsuste ega Tarkvara halduskeskkonna olemasolu korral selle 
arendamise ega töövõime tagamise eest. 

4.7. Telia ei ole ühelgi ajahetkel kohustatud Kliendile vahendama või tutvustama Tootja poolt 
kehtestatud Litsentsitingimusi. 

 Kasutusõiguse 
loovutamine 

4.8. Kliendil ei ole õigust loovutada Tarkvara ega selle kasutusõigust ega anda Tarkvara ega selle 
kasutusõiguse suhtes all-litsentse kolmandatele isikutele ilma Telia eelneva kirjaliku nõusolekuta. 

5.  Garantii   5.1. Tarkvara garantiitingimused on määratud Tootja litsentsi- või garantiitingimustes, sealjuures ei 
ole Telia ühelgi ajahetkel kohustatud vahendama või tutvustama Tootja poolt kehtestatud 
garantiitingimusi. 

6.  Litsentsilepingu lõppemine   

 Õigus leping üles 
öelda 

6.1. Kui Tootja Litsentsitingimustes ei ole ette nähtud teisiti, on Telial õigus Leping ilma ette teatamata 
üles öelda, kui Klient rikub mistahes Lepingus, Tingimustes või Tarkvara litsentsitingimustes 
toodut. 

 Lepingu lõppemise 
tagajärjed 

6.2. Lepingu lõppemisel on Klient kohustatud viivitamatult lõpetama Tarkvara kasutamise ning 
eemaldama Tarkvara kõikidest seadmetest. 

7.  Rakendussätted 7.1. Käesolev Standardtarkvara litsentsilepingute tüüptingimuste redaktsioon jõustub 01.09.2022, 
muutes kehtetuks 20.01.2016 jõustunud Standardtarkvara litsentsilepingute tüüptingimuste 
redaktsiooni.  

 


