
Päevapakett 
1. Päevapakett rakendub automaatselt Telia Eesti klientidele, kes alustavad mobiilse 

interneti kasutamist riigis, kus Telia Eesti päevapakette pakub. 
2. Päevapakett ei rakendu automaatselt juhul, kui: 

• klient kasutab mobiilset internetti riigis, kus Päevapakett ei kehti või laevadel ja 
lennukites, samuti maismaapiirkondades, kuhu mobiilsidemaste ei ole võimalik 
või otstarbekas ehitada, nt asustamata alad (st satelliitside võrkudes). Sellisel 
juhul arvestatakse mobiilse interneti tasu mahupõhiselt vastavalt 
Rändlusteenuste hinnakirjale. 

• klient on ette tellinud mõne muu mobiilse interneti paketi (nt kuutasulise paketi, 
Nädalapaketi), mida on võimalik sihtriigis kasutada. 

3. Päevapakett kehtib ühe kalendripäeva jooksul Eesti ajatsooni järgi kuni kella 00.00ni. 
Päevapaketti saab kasutada sihtriigis ühes kalendripäevas Kodulehel toodud 
Päevapaketi tasu eest ja mahu ulatuses. 

4. Kalendripäeva vahetumise või samal päeval teise riiki minemise korral rakendub 
automaatselt uus Päevapakett. 

5. Kui klient on  ühes kalendripäevas Päevapaketi mahu ära kasutanud, annab Telia 
Eesti sellest SMS-ga teada ning interneti kasutamine piirtakse kuni kalendripäeva 
lõpuni või lisamahu tellimiseni. Järgmisel kalendripäeval saab taas Päevapaketi tasu 
eest kasutada Päevapaketi mahu ulatuses mobiilset internetti. 

6. Kui Päevapaketi mahust on ära kasutanud 75% ja 100%, saadab Telia Eesti SMS-iga 
juhised, kuidas soovi korral lisamahtu  juurde osta. Samaks kalendripäevaks saab 
lisamahtu juurde tellida riigis kehtiva Päevapaketi tingimustel ja alates eelmise 
Päevapaketi 75% mahu täitumisest. Lisamahu juurde ostmiseks tuleb saata SMS 
numbrile 9559 riigis kehtiva Päevapaketi märksõnaga kas "PAEV T3 5xxxxxxxx" või 
"PAEV T4 5xxxxxxxx". Sõnumisse tuleb kirjutada selle SIM-kaardi telefoninumber, mis 
on seadmes, kuhu soovitakse lisamahtu tellida. Näiteks, tahvelarvutile lisamahu 
tellimiseks tuleb sõnumisse kirjutada tahvelarvutis oleva SIM-kaardiga seotud 
mobiilinumber.  

7. Kliendil on võimalik määrata kuni kaks e-posti aadressi ja kuni kaks Telia Eesti 
mobiiltelefoninumbrit, millele Päevapaketi mahu täitumisel vastavasisuline teavitus 
saadetakse ning millele oma telefoniga mahtu juurde osta saab. Oma SIM-kaardiga 
seotud mobiilinumbri saab vajadusel järgi vaadata iseteenindusest. 

8. Mobiilse interneti mahtu arvestatakse 32 KB täpsusega. 
9. Päevapaketi tasu ei arvestata andmerändluse kuulimiidi sisse. 
10. Päevapaketi tasu ei olene paketi reaalsest andmemahu kasutusest.  
11. Päevapaketi tasu ei ole seotud koduvõrgus kasutatava paketiga. 
12. Olenevalt välisriigist jääb Päevapaketi hind vahemikku 7,50 - 9 €. Päevapaketi hinnad 

võivad muutuda välisoperaatoritelt saadud (hinna)info alusel, mida mõjutavad 
kohalduvad maksumäärad ja valuutakursi kõikumised.  
 


