väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast
Seisuga 13.07.2020
V ptk

Mittemüüdavad mobiilside teenused erakliendile

1.

Interneti- ja kõnepaketid

1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.2.

GPRS Surf 15
kuutasu
andmemaht
mahtu ületava MB hind

1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.1.3.
1.2.1.4.
1.2.1.5.
1.2.1.6.
1.2.1.7.
1.2.1.8.

Mobiilne Elu - kuni 08.05.2018
internetipaketi kuutasu
andmemaht 50 MB (maht ei ole jagatav)
andmemaht 0,5 GB (maht ei ole jagatav)
andmemaht 2 GB
andmemaht 4 GB
andmemaht 8 GB
andmemaht 16 GB
andmemaht 32 GB
andmemaht 64 GB

1.2.2.

internetiseadme kuutasu ⁽²⁾

1,24

1,488

€/kuu

1.2.3.
1.2.3.1.
1.2.3.2.

TwinSIM kuutasu
koos põhinumbriga Mobiilse Elu paketti lisamisel
ainult põhinumbri Mobiilse Elu paketti lisamisel

1,24
2,50

1,488
3,000

€/kuu
€/kuu

1.2.4.
1.2.4.1.
1.2.4.1.1.
1.2.4.1.2.
1.2.4.1.3.
1.2.4.1.4.
1.2.4.2.
1.2.4.3.
1.2.4.4.

paketikohased lisateenused ja teenustasud
Mobiilse Elu internetipaketi lisamaht ⁽⁵⁾⁽⁶⁾
lisaandmemaht 0,5 GB (tellitav ainult interneti 0,5 GB mahutasemele)
lisaandmemaht 1 GB (tellitav alates interneti 2 GB mahutasemest)
lisaandmemaht 5 GB (tellitav alates interneti 8 GB mahutasemest)
lisaandmemaht 15 GB (tellitav alates interneti 32 GB mahutasemest)
jagatava internetimahu suurendamine
jagatava internetimahu vähendamine
kõnede- ja sõnumitemahu muutmine

1,66
2,49
4,99
9,16
0,00
0,00
0,00

1,992
2,988
5,988
10,992
0,000
0,000
0,000

€/kord
€/kord
€/kord
€/kord
€/kord
€/kord
€/kord

km-ta

km-ga

teenus on mittemüüdav
5,15
6,18
15 MB
0,54
0,65

teenus on mittemüüdav
üles- ja allalaadimiskiirus ⁽¹⁾
maksimaalne
0,00
0,000
maksimaalne
3,32
3,984
maksimaalne
6,65
7,980
maksimaalne
9,15
10,980
maksimaalne
11,65
13,980
maksimaalne
16,65
19,980
maksimaalne
21,65
25,980
maksimaalne
29,15
34,980

ühik

€/kuu
€/MB

€/kuu
€/kuu
€/kuu
€/kuu
€/kuu
€/kuu
€/kuu
€/kuu

⁽¹⁾ Maksimaalsed kasutuskiirused Telia mobiilivõrgus võimaldavad 4G seadmega kasutada kiiruseid kuni 1,2 Gbit/s alla ja 150 Mbit/s üles
ning 3G seadmega kuni 42,2 Mbit/s alla ja 5,7 Mbit/s üles.
⁽²⁾ Rakendub iga Mobiilse Elu paketti lisatud seadme eest, mis kasutab ainult internetti.
⁽⁴⁾ Euroopa Liidu riigid ning muud riigid, kus rändlusregulatsioon kehtib: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa,
Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi,
Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tšehhi, Ungari, Gibraltar, Guadeloupe, Martinique,
Mayotte, Prantsuse Guajaana, Reunion, Saint Martin, San Marino, Vatikan, v.a nende riikide territooriumil leviva satelliitside võrkudes.
⁽⁵⁾ Lisaandmemahu tellimisel on andmesidekiirus sama, mis on vastava mahuga jagataval internetil. Tellitud lisamaht jaguneb kõigi
gruppi liidetud seadmete vahel proportsionaalselt vastavalt seadmetele kehtestatud põhimahu mahupiirangute järgi.
⁽⁶⁾ Internetipaketimahtu ja internetilisamahtu saab kasutada Eestis ja teistes Euroopa Liidu riikides. Kui tegu on piiramatu mahuga
andmeside paketiga Rändlusteenuste mõistliku kasutamise põhimõtete mõistes, saab mahtu Euroopa Liidus kasutada ettenähtud
piirmäära ulatuses.
• Andmeside mahuühikud: 1 MB=1 024 kB; 1 GB=1 048 576 kB.
• Internetipaketi kuutasus sisalduv andmemaht on kasutamiseks Eestis ja rändluses teistes EL-i riikides ⁽⁴⁾⁽⁶⁾.
• Internetipaketi kuutasus sisalduv andmemaht ei ole paketivahetuse korral kumuleeruv. Väikesema mahuga internetipaketi suurema
vastu vahetamisel arvestatakse kogu selle kuu (arveldusperioodi) jooksul paketi tingimuste kohaselt kasutatud andmesidemaht uue
valitud internetipaketiga kaasneva mahu sisse.
• Internetiseadmetel on avatud internetiteenus ja sõnumid. Kõneteenus on võimalik juurde tellida ühekordse tellimistasuga 3,84 € kmga. Kõnehind on 0,1198 €/min km-ga, sõnumi hind on 0,1296 €/tk km-ga.
• Internetipaketi kuutasus sisalduva andmemahu täitudes interneti kasutamine piiratakse. Kasutamise jätkamiseks tuleb tellida
suurema mahuga kuutasuline (jagatav) interneti pakett või interneti lisamahu teenus.
• Jooksval kuul tellitud mahumuudatus rakendub kohe.
• Kuutasu arvestus on liitumisel, paketimahu vahetusel ning lõpetamisel päevapõhine.
• Kuutasu eest võimaldatavat, aga kasutamata jäänud mahtu ei saa üle kanda järgmisesse kuusse.
• Rändluses Euroopa Liidu riikides MMS-sõnumit saates ja vastu võttes internetitasu ei arvestata.
• Rändlusteenuste (kõne, SMS, internet) mõistliku kasutamise põhimõtetega ettenähtud piiride ületamisel rakendub rändluse lisatasu.
Rändlusteenuste mõistliku kasutamise põhimõtted ja rändluse tasud on toodud Kodulehel.
• Paketi tingimustes nimetamata rändlusteenuste kasutamisel rakenduvad vastavad rändlusteenuse ja/või Hinnakirja tasud ning
tingimused, mis on toodud Kodulehel.

1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

teenus on mittemüüdav
Erakliendi internet arvutis - kuni 05.06.2019
kuutasu
0,00
0,000
0,0997
0,1196
kõned ja suunamised Eestis Eesti võrkudesse ning rändluses EEA riikides EEA riikide (sh
Eestisse) sisestele tavanumbritele
SMS-sõnumid Eestis Eesti võrkudesse
0,1055
0,1266

€/kuu
€/min
€/tk
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1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.

SMS-sõnumid Eestist EEA riikidesse
SMS-sõnumid Eestist mujale välismaale
MMS-sõnumid Eestis Eesti võrkudesse

1.3.7.
1.3.7.1.
1.3.7.2.
1.3.7.3.
1.3.7.4.
1.3.7.5.
1.3.7.5.1.
1.3.7.5.2.

paketikohased lisateenused ja teenustasud
lisaandmemaht 1 GB
lisaandmemaht 5 GB
lisaandmemaht 15 GB
kõneteenuse tellimine
liitumislepingu ümbervormistus
iseteeninduses
teenindaja vahendusel

km-ta

km-ga

ühik

0,0600
0,1080
0,2500

0,0720
0,1296
0,3000

€/tk
€/tk
€/tk

2,49
4,99
9,16
3,20

2,988
5,988
10,992
3,84

€/kord
€/kord
€/kord
€/kord

0,00
3,20

0,00
3,84

€/kord
€/kord

• Euroopa Liidu riigid ning muud riigid, kus rändlusregulatsioon kehtib: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia,
Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi,
Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tšehhi, Ungari, Gibraltar, Guadeloupe, Martinique,
Mayotte, Prantsuse Guajaana, Reunion, Saint Martin, San Marino, Vatikan, v.a nende riikide territooriumil leviva satelliitside võrkudes.
• Andmeside mahuühikud: 1 MB=1 024 kB; 1 GB=1 048 576 kB.
• Paketis sisalduv internetimaht on kasutamiseks nii Eestis kui ka rändluses Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) riikides.
• Internetipaketi kuutasus sisalduva andmemahu täitudes Interneti kasutamine piiratakse. Kasutamise jätkamiseks tuleb tellida
interneti lisamahu teenus.
• Internetipaketi mahtu ja interneti lisamahtu saab kasutada Eestis ja teistes Euroopa Liidu riikides. Kui tegu on piiramatu mahuga
andmeside paketiga Rändlusteenuste mõistliku kasutamise põhimõtete mõistes, saab mahtu Euroopa Liidus kasutada ettenähtud
piirmäära ulatuses.
• Rändlusteenuste (mobiilne internet) mõistliku kasutamise põhimõtetega ettenähtud piiride ületamisel rakendub rändluse lisatasu.
Rändlusteenuste mõistliku kasutamise põhimõtted ja rändluse tasud on toodud Kodulehel.
• Paketi tingimustes nimetamata rändlusteenuste kasutamisel rakenduvad vastavad rändlusteenuse ja/või Hinnakirja tasud ning
tingimused, mis on toodud Kodulehel.
• Paketiga ei saa (ka kõneteenuse avamise järgselt) kasutada kõneteenuseid nagu näiteks Sõbraliin, Sõbrakõned, tasuta perekõned,
tasuta firmakõned, Lühivaliku teenused jne.
• Kuutasu arvestus on liitumisel, paketimahu vahetusel ning lõpetamisel päevapõhine.
• Kuutasu eest võimaldatavat, aga kasutamata jäänud mahtu ei saa üle kanda järgmisesse kuusse.

1.4.

Mobiilne internet arvutis (Kodu-/Äriinternet) paketid erakliendile - kuni 08.05.2018

1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.1.3.

kuutasu
Mobiilne internet arvutis 30 GB
Mobiilne internet arvutis 60 GB
Mobiilne internet arvutis 100 GB

teenus on mittemüüdav

üles- ja allalaadimiskiirus ⁽¹⁾
14,57
maksimaalne
20,41
maksimaalne
29,57
maksimaalne

17,484
24,492
35,484

€/kuu
€/kuu
€/kuu

⁽¹⁾ Maksimaalsed kasutuskiirused Telia mobiilivõrgus võimaldavad 4G seadmega kasutada kiiruseid kuni 1,2 Gbit/s alla ja 150 Mbit/s üles
ning 3G seadmega kuni 42,2 Mbit/s alla ja 5,7 Mbit/s üles.
• Paketis sisalduv internetimaht on kasutamiseks Eestis, samuti teistes Baltimaades (Läti, Leedu) ja Skandinaavias (Soome, Rootsi,
Taani, Norra). Muudes riikides andmeside kasutamisel rakenduvad vastavad rändlusteenuse ja/või Hinnakirja tasud ning tingimused.
• Internetipaketi kuutasus sisalduva andmemahu täitudes interneti kasutamine piiratakse. Kasutamise jätkamiseks tuleb tellida
interneti lisamahu teenus.
• Kuutasus sisalduv andmemaht ei ole internetipaketi vahetuse korral kumuleeruv. Väikesema internetimahu suurema vastu
vahetamisel arvestatakse kogu selle kuu jooksul paketi tingimustes nimetatud riikides rändluses olles kasutatud andmesidemaht uue
valitud internetimahuga antud riikides kaasneva kasutusmahu sisse.
• Interneti maht, mida saab tarbida välismaal (paketi tingimustetes nimetatud riikides), on mõeldud tavapäraseks rändlusteenuse
kasutamiseks reisimise käigus. Kui nimetatud riikides soovitakse kasutada rohkem kui 50% paketi kuutasus sisalduvast
internetimahust, on võimalik selle täitumisel tellida interneti lisamahu teenus, mis võimaldab nimetatud riikides mobiilse interneti
kasutuse jätkamist vastavalt Internet arvutis (koduvõrgu) hinnastamistingimustele või kasutada seal MB põhist hinnastust vastavalt
rändlusteenuse hinnakirjale.
• Kohalike kõnedega kõneteenuse avamine ühekordse tellimistasuga 3,84 € km-ga, kõneteenuse kasutamine maksustatakse vastavalt
lisateenusele DataSIM.
• Paketiga ei saa (ka kõneteenuse avamise järgselt) kasutada kõneteenuseid nagu näiteks Sõbraliin, Sõbrakõned, tasuta perekõned,
tasuta firmakõned, Lühivaliku teenused jne.
• Kuutasu arvestus on liitumisel, paketimahu vahetusel ning lõpetamisel päevapõhine.
• Kuutasu eest võimaldatavat, aga kasutamata jäänud mahtu ei saa üle kanda järgmisesse kuusse.

1.5.
1.5.1.
1.5.1.1.
1.5.1.2.
1.5.1.3.
1.5.1.4.
1.5.1.5.

Mobiilne internet arvutis (Kodu-/Äriinternet) paketid - kuni 26.10.2015
kuutasu
Mobiilne internet arvutis 3 GB
Mobiilne internet arvutis 10 GB
Mobiilne internet arvutis 30 GB
Mobiilne internet arvutis 60 GB
Mobiilne internet arvutis 100 GB

teenus on mittemüüdav
üles- ja allalaadimiskiirus ⁽¹⁾
7,07
8,484
maksimaalne
11,24
13,488
maksimaalne
14,57
17,484
maksimaalne
20,41
24,492
maksimaalne
29,57
35,484
maksimaalne

€/kuu
€/kuu
€/kuu
€/kuu
€/kuu
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km-ta

km-ga

ühik

⁽¹⁾ Maksimaalsed kasutuskiirused Telia mobiilivõrgus võimaldavad 4G seadmega kasutada kiiruseid kuni 1,2 Gbit/s alla ja 150 Mbit/s üles
ning 3G seadmega kuni 42,2 Mbit/s alla ja 5,7 Mbit/s üles.
• Kohalike kõnedega kõneteenuse avamine ühekordse tellimistasuga 3,84 € km-ga, kõneteenuse kasutamine maksustatakse vastavalt
lisateenusele DataSIM.
• Paketiga ei saa (ka kõneteenuse avamise järgselt) kasutada kõneteenuseid nagu näiteks Sõbraliin, Sõbrakõned, tasuta perekõned,
tasuta firmakõned, Lühivaliku teenused jne.
• Kuutasu arvestus on liitumisel, paketimahu vahetusel ning lõpetamisel päevapõhine.
• Paketi kuutasus sisalduv internetimaht on Eesti-siseseks kasutamiseks.

1.6.
1.6.1.
1.6.1.1.
1.6.1.1.1.
1.6.1.1.2.
1.6.1.1.3.

Mobiilne internet arvutis (Kodu-/Äriinternet) paketid - kuni 18.01.2015
Mobiilne internet arvutis XS
kuutasu
allalaadimiskiirus
üleslaadimiskiirus
andmemaht

1.6.2.
1.6.2.1.
1.6.2.1.1.
1.6.2.1.2.
1.6.2.1.3.

Mobiilne internet arvutis S+4G
kuutasu
allalaadimiskiirus
üleslaadimiskiirus
andmemaht

1.6.3.
1.6.3.1.
1.6.3.1.1.
1.6.3.1.2.
1.6.3.1.3.

Mobiilne internet arvutis M+4G
kuutasu
allalaadimiskiirus
üleslaadimiskiirus
andmemaht

1.6.4.
1.6.4.1.
1.6.4.1.1.
1.6.4.1.2.
1.6.4.1.3.

Mobiilne internet arvutis L+4G
kuutasu
allalaadimiskiirus
üleslaadimiskiirus
andmemaht

1.6.5.
1.6.5.1.
1.6.5.1.1.
1.6.5.1.2.
1.6.5.1.3.

Mobiilne internet arvutis XL+4G
kuutasu
allalaadimiskiirus
üleslaadimiskiirus
andmemaht

teenus on mittemüüdav
6,21
7,452
kuni 2,5 Mbit/s
kuni 384 kbit/s
15 GB

€/kuu

10,79

12,948
kuni 7 Mbit/s
kuni 1 Mbit/s
15 GB

€/kuu

13,29

15,948
kuni 15 Mbit/s
kuni 3 Mbit/s
30 GB

€/kuu

20,79

24,948
kuni 50 Mbit/s
kuni 25 Mbit/s
60 GB

€/kuu

41,67
50,004
maksimaalne ⁽¹⁾
maksimaalne ⁽¹⁾
120 GB

€/kuu

⁽¹⁾ Maksimaalsed kasutuskiirused Telia mobiilivõrgus võimaldavad 4G seadmega kasutada kiiruseid kuni 1,2 Gbit/s alla ja 150 Mbit/s üles
ning 3G seadmega kuni 42,2 Mbit/s alla ja 5,7 Mbit/s üles.
• Kohalike kõnedega kõneteenuse avamine ühekordse tellimistasuga 3,84 € km-ga, kõneteenuse kasutamine maksustatakse vastavalt
lisateenusele DataSIM.
• Paketiga ei saa (ka kõneteenuse avamise järgselt) kasutada kõneteenuseid nagu näiteks Sõbraliin, Sõbrakõned, tasuta perekõned,
tasuta firmakõned, Lühivaliku teenused jne.
• Kuutasu arvestus on liitumisel, paketimahu vahetusel ning lõpetamisel päevapõhine.
• Paketi kuutasus sisalduv internetimaht on Eesti-siseseks kasutamiseks.

1.7.
1.7.1.
1.7.1.1.
1.7.1.1.1.
1.7.1.1.2.
1.7.1.1.3.

Mobiilne internet arvutis (Kodu-/Äriinternet) paketid - kuni 14.05.2014
Mobiilne internet arvutis S
kuutasu
allalaadimiskiirus
üleslaadimiskiirus
andmemaht

teenus on mittemüüdav
9,96

11,952
kuni 5 Mbit/s
kuni 1 Mbit/s
15 GB

€/kuu

• Paketi kuutasus sisalduv internetimaht on Eesti-siseseks kasutamiseks.

1.8.
1.8.1.
1.8.1.1.
1.8.1.1.1.
1.8.1.1.2.
1.8.1.1.3.

Mobiilne internet arvutis (Kodu-/Äriinternet) paketid - kuni 03.04.2013
Mobiilne internet arvutis S
kuutasu
allalaadimiskiirus 3G võrgus
üleslaadimiskiirus 3G võrgus
andmemaht

1.8.2.
1.8.2.1.

Mobiilne internet arvutis M
kuutasu

teenus on mittemüüdav
4,99

5,99
kuni 2 Mbit/s
kuni 384 kbit/s
15 GB

9,12

10,94

€/kuu

€/kuu
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1.8.2.1.1.
1.8.2.1.2.
1.8.2.1.3.

allalaadimiskiirus 3G võrgus
üleslaadimiskiirus 3G võrgus
andmemaht

1.8.3.
1.8.3.1.
1.8.3.1.1.
1.8.3.1.2.
1.8.3.1.3.

Mobiilne internet arvutis L
kuutasu
allalaadimiskiirus 3G võrgus
üleslaadimiskiirus 3G võrgus
andmemaht

1.8.4.
1.8.4.1.
1.8.4.1.1.
1.8.4.1.2.
1.8.4.1.3.

Mobiilne internet arvutis XL
kuutasu
allalaadimiskiirus 3G võrgus
üleslaadimiskiirus 3G võrgus
andmemaht

1.8.5.
1.8.5.1.
1.8.5.1.1.
1.8.5.1.2.
1.8.5.1.3.
1.8.5.1.4.
1.8.5.1.5.

Mobiilne internet arvutis M+4G
kuutasu
allalaadimiskiirus 4G võrgus
üleslaadimiskiirus 4G võrgus
allalaadimiskiirus 3G võrgus
üleslaadimiskiirus 3G võrgus
andmemaht

1.8.6.
1.8.6.1.
1.8.6.1.1.
1.8.6.1.2.
1.8.6.1.3.
1.8.6.1.4.
1.8.6.1.5.

Mobiilne internet arvutis L+4G
kuutasu
allalaadimiskiirus 4G võrgus
üleslaadimiskiirus 4G võrgus
allalaadimiskiirus 3G võrgus
üleslaadimiskiirus 3G võrgus
andmemaht

1.8.7.
1.8.7.1.
1.8.7.1.1.
1.8.7.1.2.
1.8.7.1.3.
1.8.7.1.4.
1.8.7.1.5.

Mobiilne internet arvutis XL+4G
kuutasu
allalaadimiskiirus 4G võrgus
üleslaadimiskiirus 4G võrgus
allalaadimiskiirus 3G võrgus
üleslaadimiskiirus 3G võrgus
andmemaht

1.8.8.
1.8.8.1.
1.8.8.1.1.
1.8.8.1.2.
1.8.8.1.3.
1.8.8.1.4.
1.8.8.1.5.

km-ta

km-ga

ühik

kuni 4 Mbit/s
kuni 1 Mbit/s
30 GB

14,94
kuni 6 Mbit/s
kuni 2 Mbit/s
30 GB

€/kuu

20,79
24,95
maksimaalne ⁽¹⁾
maksimaalne ⁽¹⁾
piiramatu

€/kuu

13,28

15,94
kuni 8 Mbit/s
kuni 2 Mbit/s
kuni 4 Mbit/s
kuni 1 Mbit/s
30 GB

€/kuu

16,62

19,94
kuni 12 Mbit/s
kuni 4 Mbit/s
kuni 6 Mbit/s
kuni 2 Mbit/s
30 GB

€/kuu

24,96

29,95
kuni 50 Mbit/s
kuni 10 Mbit/s
kuni 21,6 Mbit/s
kuni 5,7 Mbit/s
30 GB

€/kuu

Mobiilne internet arvutis 4G
kuutasu
allalaadimiskiirus 4G võrgus
üleslaadimiskiirus 4G võrgus
allalaadimiskiirus 3G võrgus
üleslaadimiskiirus 3G võrgus
andmemaht

29,12
34,94
kuni 100 Mbit/s
kuni 50 Mbit/s
kuni 21,6 Mbit/s
kuni 5,7 Mbit/s
30 GB

€/kuu

1.8.9.
1.8.9.1.
1.8.9.1.1.
1.8.9.1.2.
1.8.9.1.3.
1.8.9.1.4.
1.8.9.1.5.

Mobiilne internet arvutis 4G+
kuutasu
allalaadimiskiirus 4G võrgus
üleslaadimiskiirus 4G võrgus
allalaadimiskiirus 3G võrgus
üleslaadimiskiirus 3G võrgus
andmemaht

100,00
120,00
kuni 100 Mbit/s
kuni 50 Mbit/s
kuni 21,6 Mbit/s
kuni 5,7 Mbit/s
piiramatu

€/kuu

1.8.10.
1.8.10.1.
1.8.10.2.
1.8.10.3.
1.8.10.4.
1.8.10.5.
1.8.10.6.
1.8.10.7.
1.8.10.8.

paketikohased lisateenused ja teenustasud
paketivahetustasu suurema kuutasuga paketi vastu
paketivahetustasu väiksema kuutasuga või kuutasuta paketi vastu
SMS-sõnumid Eesti võrkudesse
SMS-sõnumid Eestist välismaale
kõned mobiili- ja püsivõrkudesse
kõned Global Mobile Solution ja World Mobile OÜ virtuaalvõrku
kõned Top Connect mobiilidele ja Telefant püsitelefonidele Eestis
kõneteenuse tellimine

0,00
1,35
0,1055
0,1080
0,0998
0,25
0,50
3,20

12,45

0,00
1,62
0,1266
0,1296
0,1198
0,30
0,60
3,84

€/kord
€/kord
€/tk
€/tk
€/min
€/min
€/min
€/kord

⁽¹⁾ Maksimaalsed kasutuskiirused Telia mobiilivõrgus võimaldavad 4G seadmega kasutada kiiruseid kuni 1,2 Gbit/s alla ja 150 Mbit/s üles
ning 3G seadmega kuni 42,2 Mbit/s alla ja 5,7 Mbit/s üles.
• Kohalike kõnedega kõneteenuse avamine ühekordse tellimistasuga 3,84 € km-ga, kõneteenuse kasutamine maksustatakse vastavalt
lisateenusele DataSIM.
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km-ta

km-ga

ühik

• Paketiga ei saa (ka kõneteenuse avamise järgselt) kasutada kõneteenuseid nagu näiteks Sõbraliin, Sõbrakõned, tasuta perekõned,
tasuta firmakõned, Lühivaliku teenused jne.
• Kuutasu arvestus on liitumisel, paketimahu vahetusel ning lõpetamisel päevapõhine.
• Paketi kuutasus sisalduv internetimaht on Eesti-siseseks kasutamiseks.
• Kõikidel klientidel on mobiiliteenusega liitudes kohe avatud kuutasuta Mobiilne internet, kus iga MB maksab 2,55 €.
• Kuutasuta Mobiilse internetipaketis kehtib päevalagi 4,95 €, mis sisaldab 50 MB andmemahtu. Päevalae andmemahu täitumisel on
võimalik täiendavalt tellida 50 MB hinnaga 4,95 €. Lisamahu tellimiseks saada sõnum märksõnaga PAEV EE numbrile 9559.

1.9.
1.9.1.
1.9.1.1.
1.9.1.2.
1.9.1.3.
1.9.1.4.

Mobiilne internet telefonis paketid - kuni 26.10.2015
kuutasu
Mobiilne internet telefonis 1,5 GB
Mobiilne internet telefonis 5 GB
Mobiilne internet telefonis 10 GB
Mobiilne internet telefonis 20 GB

teenus on mittemüüdav
üles- ja allalaadimiskiirus ⁽¹⁾
6,24
7,49
maksimaalne
9,57
11,48
maksimaalne
14,16
16,99
maksimaalne
19,16
22,99
maksimaalne

€/kuu
€/kuu
€/kuu
€/kuu

⁽¹⁾ Maksimaalsed kasutuskiirused Telia mobiilivõrgus võimaldavad 4G seadmega kasutada kiiruseid kuni 1,2 Gbit/s alla ja 150 Mbit/s üles
ning 3G seadmega kuni 42,2 Mbit/s alla ja 5,7 Mbit/s üles.
• Mobiiliteenusega liitudes on kõikidel klientidel automaatselt avatud kuutasuta Mobiilne internet, mille kasutamisel kehtib päevalagi
hinnaga 1 € (sisaldab 100 MB). Tasu rakendatakse alates esimese kB kasutamisest ja 100 MB täitumisel teenus piiratakse. Päevalae
andmemahu täitumisel on võimalik täiendavalt tellida 100 MB hinnaga 1 €. Lisamahu tellimiseks saada sõnum märksõnaga PAEV EE
numbrile 9559.
• Paketi kuutasus sisalduva internetimahu täitudes interneti kasutamine piiratakse. Kasutamise jätkamiseks tuleb tellida suurem
kuutasuline jagatav internetimaht või interneti lisamahu teenus.
• Pakettides Internet telefonis L+4G, XL+4G ja XXL+4G sisalduvad ka kõneminutid ja sõnumid järgmistel tingimustel:
Kuutasu või miinimumtasuga paketid (nt Delta ja Priima):
• Kõneminutid on ainult Eesti-sisesteks kõnedeks (v.a kõned erihinnastusega võrkudesse);
• Sõnumid on ainult SMS-sõnumite saatmiseks;
• Kõigepealt kasutatakse ära 4G paketiga kaasnenud minutid ja seejärel hakkab kehtima paketipõhine ühikuhind.
Kuutasuga paketid, kus paketis sisalduv maht on ainult Eesti-siseseks kasutamiseks:
• Kõneminutid on ainult Eesti-sisesteks kõnedeks (v.a kõned erihinnastusega võrkudesse) ning liidetakse olemasoleva paketi kõnede
hulka;
• Sõnumid (SMS/MMS) liidetakse olemasoleva paketi sõnumite hulka (SMS/MMS).
Kuutasuga paketid, kus paketis sisalduv maht on nii Eesti-siseseks kui ka välisriiki helistamiseks:
• Kõneminutid on nii Eesti-sisesteks kõnedeks (v.a kõned erihinnastusega võrkudesse ) kui ka välisriiki helistamiseks ning liidetakse
olemasoleva paketi kõnede hulka;
• Sõnumid (SMS/MMS) liidetakse olemasoleva paketi sõnumite hulka (SMS/MMS).
Koondarvepaketid:
• Kõneminutid lisanduvad olemasoleva paketi kõnede mahule ja on kasutamiseks vastavalt koondarvepaketi tingimustele.
• Internet telefonis paketivahetuse tasu praegusest paketist suurema kuutasuga paketi vastu 0 €.
• Mobiilne internet telefonis paketivahetuse tasu praegusest paketist väiksema kuutasuga või kuutasuta Mobiilse interneti vastu 1,62 €.
MinuEMT paketiga väiksema interneti mahu valimine iseteeninduses on tasuta ja teenindaja vahendusel maksab 1,62 €.
• Paketimahus sisalduva andmemahu täitumisel piiratakse internetikiirust kuni 64 kbit/s jooksva kuu lõpuni ja selle kohta saadetakse
SMS-teavitus. Internetikiirust taastada ei saa.
• Internetipakettides mõõdetakse ja arveldatakse andmemahtu 1 kB arveldussammuga.
• Kuutasu arvestus on liitumisel, paketimahu vahetusel ning lõpetamisel päevapõhine.

1.10.
1.10.1.
1.10.1.1.
1.10.1.1.1.
1.10.1.1.2.
1.10.1.1.3.
1.10.1.1.4.

Mobiilne internet telefonis paketid - kuni 18.01.2015
Mobiilne internet telefonis S
kuutasu
allalaadimiskiirus
üleslaadimiskiirus
kasutatav võrk
andmemaht

1.10.2.
1.10.2.1.
1.10.2.1.1.
1.10.2.1.2.
1.10.2.1.3.
1.10.2.1.4.

Mobiilne internet telefonis M+4G
kuutasu
allalaadimiskiirus
üleslaadimiskiirus
kasutatav võrk
andmemaht

1.10.3.
1.10.3.1.
1.10.3.1.1.
1.10.3.1.2.
1.10.3.1.3.
1.10.3.1.4.

Mobiilne internet telefonis L+4G
kuutasu
allalaadimiskiirus
üleslaadimiskiirus
kasutatav võrk
andmemaht

teenus on mittemüüdav
5,41

6,50
kuni 3 Mbit/s
kuni 1 Mbit/s
3G
1,5 GB

€/kuu

9,12

10,94
kuni 25 Mbit/s
kuni 5 Mbit/s
3G/4G
5 GB

€/kuu

14,13

16,96
kuni 50 Mbit/s
kuni 5 Mbit/s
3G/4G
10 GB

€/kuu
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1.10.3.1.5.
1.10.3.1.6.

kõnemaht
sõnumite maht

1.10.4.
1.10.4.1.
1.10.4.1.1.
1.10.4.1.2.
1.10.4.1.3.
1.10.4.1.4.
1.10.4.1.5.
1.10.4.1.6.

Mobiilne internet telefonis XL+4G
kuutasu
allalaadimiskiirus
üleslaadimiskiirus
kasutatav võrk
andmemaht
kõnemaht
sõnumite maht

km-ta

km-ga

ühik

150 min
50 tk

24,96
29,95
maksimaalne ⁽¹⁾
maksimaalne ⁽¹⁾
3G/4G
20 GB
300 min
100 tk

€/kuu

⁽¹⁾ Maksimaalsed kasutuskiirused Telia mobiilivõrgus võimaldavad 4G seadmega kasutada kiiruseid kuni 1,2 Gbit/s alla ja 150 Mbit/s üles
ning 3G seadmega kuni 42,2 Mbit/s alla ja 5,7 Mbit/s üles.
• Mobiiliteenusega liitudes on kõikidel klientidel automaatselt avatud kuutasuta Mobiilne internet, mille kasutamisel kehtib päevalagi
hinnaga 1 € (sisaldab 100 MB). Tasu rakendatakse alates esimese kB kasutamisest ja 100 MB täitumisel teenus piiratakse. Päevalae
andmemahu täitumisel on võimalik täiendavalt tellida 100 MB hinnaga 1 €. Lisamahu tellimiseks saada sõnum märksõnaga PAEV EE
numbrile 9559.
• Internetipaketi andmemahu täitumisel saadetakse SMS-teade kuutasus sisalduva internetimahu täitumisest ning kiiruse piiramisest
kuni kuu lõpuni. Vähendatud kiirusel (allalaadimiskiirus 64 kbit/s, üleslaadimiskiirus 32 kbit/s) saab internetti ilma mahupiiranguta
edasi kasutada.
• Pakettides Internet telefonis L+4G, XL+4G ja XXL+4G sisalduvad ka kõneminutid ja sõnumid järgmistel tingimustel:
Kuutasu või miinimumtasuga paketid (nt Delta ja Priima):
• Kõneminutid on ainult Eesti-sisesteks kõnedeks (v.a kõned erihinnastusega võrkudesse);
• Sõnumid on ainult SMS-sõnumite saatmiseks;
• Kõigepealt kasutatakse ära 4G paketiga kaasnenud minutid ja seejärel hakkab kehtima paketipõhine ühikuhind.
Kuutasuga paketid, kus paketis sisalduv maht on ainult Eesti-siseseks kasutamiseks:
• Kõneminutid on ainult Eesti-sisesteks kõnedeks (v.a kõned erihinnastusega võrkudesse) ning liidetakse olemasoleva paketi kõnede
hulka;
• Sõnumid (SMS/MMS) liidetakse olemasoleva paketi sõnumite hulka (SMS/MMS).
Kuutasuga paketid, kus paketis sisalduv maht on nii Eesti-siseseks kui ka välisriiki helistamiseks:
• Kõneminutid on nii Eesti-sisesteks kõnedeks (v.a kõned erihinnastusega võrkudesse ) kui ka välisriiki helistamiseks ning liidetakse
olemasoleva paketi kõnede hulka;
• Sõnumid (SMS/MMS) liidetakse olemasoleva paketi sõnumite hulka (SMS/MMS).
Koondarvepaketid:
• Kõneminutid lisanduvad olemasoleva paketi kõnede mahule ja on kasutamiseks vastavalt koondarvepaketi tingimustele.
• Internet telefonis paketivahetuse tasu praegusest paketist suurema kuutasuga paketi vastu 0 €.
• Mobiilne internet telefonis paketivahetuse tasu praegusest paketist väiksema kuutasuga või kuutasuta Mobiilse interneti vastu 1,62 €.
MinuEMT paketiga väiksema interneti mahu valimine iseteeninduses on tasuta ja teenindaja vahendusel maksab 1,62 €.
• Paketimahus sisalduva andmemahu täitumisel piiratakse interneti kiirust kuni 64 kbit/s jooksva kuu lõpuni ja selle kohta saadetakse
SMS-teavitus. Interneti kiirust taastada ei saa.
• Internetipakettides mõõdetakse ja arveldatakse andmemahtu 1 kB arveldussammuga.
• Kuutasu arvestus on liitumisel, paketimahu vahetusel ning lõpetamisel päevapõhine.

1.11.
1.11.1.
1.11.1.1.
1.11.1.1.1.
1.11.1.1.2.
1.11.1.1.3.
1.11.1.1.4.
1.11.1.1.5.
1.11.1.1.6.

Mobiilne internet telefonis paketid - kuni 14.11.2014
Mobiilne internet telefonis XXL+4G
kuutasu
allalaadimiskiirus
üleslaadimiskiirus
kasutatav võrk
andmemaht
kõnemaht
sõnumite maht

teenus on mittemüüdav
29,96
35,95
maksimaalne ⁽¹⁾
maksimaalne ⁽¹⁾
3G/4G
25 GB
500 min
200 tk

€/kuu

⁽¹⁾ Maksimaalsed kasutuskiirused Telia mobiilivõrgus võimaldavad 4G seadmega kasutada kiiruseid kuni 1,2 Gbit/s alla ja 150 Mbit/s üles
ning 3G seadmega kuni 42,2 Mbit/s alla ja 5,7 Mbit/s üles.

1.12.
1.12.1.
1.12.1.1.
1.12.1.1.1.
1.12.1.1.2.
1.12.1.1.3.
1.12.1.1.4.

Mobiilne internet telefonis paketid - kuni 14.10.2014
Mobiilne internet telefonis M
kuutasu
allalaadimiskiirus
üleslaadimiskiirus
kasutatav võrk
andmemaht

teenus on mittemüüdav
8,29
9,95
maksimaalne ⁽¹⁾
maksimaalne ⁽¹⁾
3G
5 GB

€/kuu

⁽¹⁾ Maksimaalsed kasutuskiirused Telia mobiilivõrgus võimaldavad 4G seadmega kasutada kiiruseid kuni 1,2 Gbit/s alla ja 150 Mbit/s üles
ning 3G seadmega kuni 42,2 Mbit/s alla ja 5,7 Mbit/s üles.
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km-ta

km-ga

ühik

• Mobiiliteenusega liitudes on kõikidel klientidel automaatselt avatud kuutasuta Mobiilne internet, mille kasutamisel kehtib päevalagi
hinnaga 1 € (sisaldab 100 MB). Tasu rakendatakse alates esimese kB kasutamisest ja 100 MB täitumisel teenus piiratakse. Päevalae
andmemahu täitumisel on võimalik täiendavalt tellida 100 MB hinnaga 1 €. Lisamahu tellimiseks saada sõnum märksõnaga PAEV EE
numbrile 9559.
• Internetipaketi andmemahu täitumisel saadetakse SMS-teade kuutasus sisalduva internetimahu täitumisest ning kiiruse piiramisest
kuni kuu lõpuni. Vähendatud kiirusel (allalaadimiskiirus 64 kbit/s, üleslaadimiskiirus 32 kbit/s) saab internetti ilma mahupiiranguta
edasi kasutada.
• Pakettides Internet telefonis L+4G, XL+4G ja XXL+4G sisalduvad ka kõneminutid ja sõnumid järgmistel tingimustel:
Kuutasu või miinimumtasuga paketid (nt Delta ja Priima):
• Kõneminutid on ainult Eesti-sisesteks kõnedeks (v.a kõned erihinnastusega võrkudesse);
• Sõnumid on ainult SMS-sõnumite saatmiseks;
• Kõigepealt kasutatakse ära 4G paketiga kaasnenud minutid ja seejärel hakkab kehtima paketipõhine ühikuhind.
Kuutasuga paketid, kus paketis sisalduv maht on ainult Eesti-siseseks kasutamiseks:
• Kõneminutid on ainult Eesti-sisesteks kõnedeks (v.a kõned erihinnastusega võrkudesse) ning liidetakse olemasoleva paketi kõnede
hulka;
• Sõnumid (SMS/MMS) liidetakse olemasoleva paketi sõnumite hulka (SMS/MMS).
Kuutasuga paketid, kus paketis sisalduv maht on nii Eesti-siseseks kui ka välisriiki helistamiseks:
• Kõneminutid on nii Eesti-sisesteks kõnedeks (v.a kõned erihinnastusega võrkudesse ) kui ka välisriiki helistamiseks ning liidetakse
olemasoleva paketi kõnede hulka;
• Sõnumid (SMS/MMS) liidetakse olemasoleva paketi sõnumite hulka (SMS/MMS).
Koondarvepaketid:
• Kõneminutid lisanduvad olemasoleva paketi kõnede mahule ja on kasutamiseks vastavalt koondarvepaketi tingimustele.
• Internet telefonis paketivahetuse tasu praegusest paketist suurema kuutasuga paketi vastu 0 €.
• Mobiilne internet telefonis paketivahetuse tasu praegusest paketist väiksema kuutasuga või kuutasuta Mobiilse interneti vastu 1,62 €.
MinuEMT paketiga väiksema internetimahu valimine iseteeninduses on tasuta ja teenindaja vahendusel maksab 1,62 €.
• Paketimahus sisalduva andmemahu täitumisel piiratakse internetikiirust kuni 64 kbit/s jooksva kuu lõpuni ja selle kohta saadetakse
SMS-teavitus. Internetikiirust taastada ei saa.
• Internetipakettides mõõdetakse ja arveldatakse andmemahtu 1 kB arveldussammuga.
• Kuutasu arvestus on liitumisel, paketimahu vahetusel ning lõpetamisel päevapõhine.

1.13.
1.13.1.
1.13.1.1.
1.13.1.1.1.
1.13.1.1.2.
1.13.1.1.3.

Mobiilne internet telefonis paketid - kuni 12.05.2013
Mobiilne internet telefonis S
kuutasu
allalaadimiskiirus
üleslaadimiskiirus
andmemaht

1.13.2.
1.13.2.1.
1.13.2.1.1.
1.13.2.1.2.
1.13.2.1.3.

Mobiilne internet telefonis M
kuutasu
allalaadimiskiirus
üleslaadimiskiirus
andmemaht

1.13.3.
1.13.3.1.
1.13.3.1.1.
1.13.3.1.2.
1.13.3.1.3.

Mobiilne internet telefonis M+
kuutasu
allalaadimiskiirus
üleslaadimiskiirus
andmemaht

1.13.4.
1.13.4.1.
1.13.4.1.1.
1.13.4.1.2.
1.13.4.1.3.

Mobiilne internet telefonis L
kuutasu
allalaadimiskiirus
üleslaadimiskiirus
andmemaht

1.13.5.
1.13.5.1.
1.13.5.1.1.
1.13.5.1.2.
1.13.5.1.3.

Mobiilne internet telefonis XL
kuutasu
allalaadimiskiirus
üleslaadimiskiirus
andmemaht

1.13.6.
1.13.6.1.
1.13.6.1.1.
1.13.6.1.2.
1.13.6.1.3.
1.13.6.1.4.
1.13.6.1.5.

Mobiilne internet telefonis 4G
kuutasu
allalaadimiskiirus
üleslaadimiskiirus
andmemaht
kõnede maht
SMS-sõnumid

teenus on mittemüüdav
4,12
4,94
maksimaalne ⁽¹⁾
maksimaalne ⁽¹⁾
250 MB

€/kuu

5,29
6,35
maksimaalne ⁽¹⁾
maksimaalne ⁽¹⁾
1 GB

€/kuu

5,29

€/kuu

6,35
kuni 1 Mbit/s
kuni 384 kbit/s
15 GB

10,94
kuni 3 Mbit/s
kuni 1 Mbit/s
15 GB

€/kuu

20,79
24,95
maksimaalne ⁽¹⁾
maksimaalne ⁽¹⁾
15 GB

€/kuu

24,96

€/kuu

9,12

29,95
kuni 50 Mbit/s
kuni 5 Mbit/s
15 GB
240 min
25 tk

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast
Seisuga 13.07.2020
V ptk

Mittemüüdavad mobiilside teenused erakliendile
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km-ga
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⁽¹⁾ Maksimaalsed kasutuskiirused Telia mobiilivõrgus võimaldavad 4G seadmega kasutada kiiruseid kuni 1,2 Gbit/s alla ja 150 Mbit/s üles
ning 3G seadmega kuni 42,2 Mbit/s alla ja 5,7 Mbit/s üles.
• Mobiiliteenusega liitudes on kõikidel klientidel automaatselt avatud kuutasuta Mobiilne internet, mis võimaldab mobiilset internetti
kasutada ka siis, kui Sa pole ühegi Mobiilse interneti paketiga liitunud. Sel juhul tuleb interneti kasutamise eest maksta vastavalt
kasutatud mahule hinnaga 2,55 €/MB.
Mobiilne internet telefonis 4G paketi tingimused:
• Paketiga kaasnevad minutid on ainult Eesti-sisesteks kõnedeks (Eesti-sisesed kõneminutid ei sisalda kõnesid erihinnaga Global
Mobile Solution ja World Mobile OÜ virtuaalvõrku ega kõnesid Top Connect mobiiltelefonidele ja Telefant püsitelefonidele).
• Paketiga kaasnev sõnumimaht on mõeldud ainult SMS-sõnumite edastamiseks (tasuta sõnumite hulka ei arvestata numbrile 1711
saadetavaid ja teisi eritasulisi sõnumeid ning iseteenindusest saadetud sõnumeid).
• Paketiga kaasnev kõne- ja sõnumimaht on personaalne ja kehtib ainult paketiga seotud telefoninumbrile.
• Vahetades senisest kasutusel olnust suurema kuutasuga paketi vastu 0 €.
• Vahetades senisest kasutusel olnust väiksema kuutasuga või kuutasuta paketivastu 1,62 € (1,35 € km-ta).
• Liikudes pakettide M ja M+ vahel ei lisandu paketivahetamise tasu (1,62 €).
• Ületades pakettides S ja M paketis sisalduvat andmemahtu on MB hind taastatud kiirusel 0,21 €.
• Paketimahus sisalduva andmemahu täitumisel piiratakse internetikiirust kuni 64 kbit/s jooksva kuu lõpuni ja selle kohta saadetakse
SMS-teavitus. Internetikiirust taastada ei saa.
• Internetipakettides mõõdetakse ja arveldatakse andmemahtu 1 kB arveldussammuga.
• Kuutasu arvestus on liitumisel, paketimahu vahetusel ning lõpetamisel päevapõhine.
• Telial on õigus mobiilse interneti kasutuse kiirust olulisel määral piirata, kui klient rikub mõistliku kasutuse põhimõtet.

1.14.

Mobiilse interneti makseviisid - kuni 30.09.2010
kasutades APN seadistust internet.emt.ee

1.14.1.
1.14.1.1.
1.14.1.1.1.
1.14.1.1.2.
1.14.1.1.3.

Mobiilne internet 30 MB
kuutasu
andmemaht
mahtu ületava MB hind piiratud kiirusel *
mahtu ületava MB hind taastatud kiirusel *

1.14.2.
1.14.2.1.
1.14.2.1.1.
1.14.2.1.2.
1.14.2.1.3.

Mobiilne internet 2 GB
kuutasu
andmemaht
mahtu ületava MB hind piiratud kiirusel *
mahtu ületava MB hind taastatud kiirusel *

1.14.3.
1.14.3.1.
1.14.3.1.1.
1.14.3.1.2.
1.14.3.1.3.

Mobiilne internet 7 GB
kuutasu
andmemaht
mahtu ületava MB hind piiratud kiirusel *
mahtu ületava MB hind taastatud kiirusel *

teenus on mittemüüdav

5,27
0,3250
0,3250

13,26
0,00
0,1353

21,04
0,00
0,1353

6,32
30 MB
0,3900
0,3900

€/kuu

15,91
2 GB
0,00
0,1623

€/kuu

25,25
7 GB
0,00
0,1623

€/kuu

€/MB
€/MB

€/MB
€/MB

€/MB
€/MB

* Kui kuutasus sisalduv andmemaht täitub, siis Mobiilne internet 30 MB paketiga interneti kasutus jätkub senise kiirusega. Iga ületatud
MB on maksustatud vastavalt hinnakirjale. Mobiilne internet 2 GB, 7 GB, Mobiilne Koduinternet ja Mobiilne Äriinternet pakettidega aga
andmemahu täitumisel interneti kasutuse kiirust piiratakse olulisel määral vastavalt Mõistliku kasutamise põhimõttele ja sellisel juhul
on iga ületatud MB tasuta. Kliendi soovi korral andmesidekiirus taastatakse ja sellisel juhul on iga ületatud megabait maksustatud
vastavalt hinnakirjale. Kiiruse taastamiseks tuleb saata numbrile 1711 SMS-sõnum sisuga TAASTA.

1.15.
1.15.1.
1.15.1.1.
1.15.1.2.
1.15.1.3.
1.15.2.
1.15.3.
1.15.4.
1.15.5.
1.15.6.
1.15.7.

Nuti 1
kuutasu
kõnede maht
sõnumite maht
andmemaht / allalaadimiskiirus
kõned mobiili- ja püsivõrkudesse *
SMS-sõnumid
MMS-sõnumid
Mobiilne internet telefonis M paketi tasu lisamahu eest
Mobiilne internet telefonis L paketi tasu lisamahu eest
Mobiilne internet telefonis XL paketi tasu lisamahu eest

teenus on mittemüüdav
8,33
10,00
115 min
35 tk
250 MB / maksimaalne ⁽¹⁾
0,42
0,50
0,0700
0,0840
0,25
0,30
1,17
1,40
5,00
6,00
16,67
20,00

€/kuu

€/min
€/tk
€/tk
€/kuu
€/kuu
€/kuu

⁽¹⁾ Maksimaalsed kasutuskiirused Telia mobiilivõrgus võimaldavad 4G seadmega kasutada kiiruseid kuni 1,2 Gbit/s alla ja 150 Mbit/s üles
ning 3G seadmega kuni 42,2 Mbit/s alla ja 5,7 Mbit/s üles.
* Suunamised Telia mobiilidele ja lauatelefonidele 0 €.

2.

Muud teenused

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast
Seisuga 13.07.2020
V ptk

Mittemüüdavad mobiilside teenused erakliendile

2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.1.3.
2.1.1.4.

seadme üür erakliendile
levivõimendi ⁽¹⁾
levivõimendi 2100 MHz
levivõimendi 2100 MHz koos välisantenniga
levivõimendi 900/2100 MHz
levivõimendi 900/2100 MHz koos välisantenniga

km-ta

km-ga

ühik

teenus on mittemüüdav
4,17
5,83
4,17
5,83

5,00
7,00
5,00
7,00

€/kuu
€/kuu
€/kuu
€/kuu

⁽¹⁾ Teenust võimaldatakse kliendile, kelle mobiilteenuste viimase kolme kuu käibemaksuga keskmine käive kuus on 50 € või rohkem ning
kelle ruumide ehituslikest eripäradest tingituna on vajalik mobiililevi tugevdamine siseruumides.

2.2.
2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.1.2.
2.2.1.3.
2.2.1.4.

teenus on mittemüüdav
Erihinnastusega võrgud hinnad - kuni 31.01.2012
kõneminut
Telefant AS võrku numeratsiooniala „70" teenusnumbritele
0,5145
0,6174
Top Connect OÜ võrku numeratsiooniala „50-59" ja „81-85" mobiiltelefoninumbritele ja „70"
0,5145
0,6174
teenusnumbritele
Global Mobile Eesti OÜ võrku numeratsiooniala „50-59" ja „81-85" mobiiltelefoninumbritele
0,2435
0,2922
World Mobile OÜ virtuaaloperaatori numbritele (Progroup Holding võrku) numeratsiooniala
0,2435
0,2922
„50-59"

€/min
€/min
€/min
€/min

(*) Telia osutab Kliendile teenuseid krediidipõhimõttel. Teenuste krediidilimiit on Telia poolt Kliendile kehtestatud rahaline
piirsumma, mis on seotud Kliendi poolt Telia teenuste kasutamisega ja maksekäitumisega ning mille ületamisel ei ole Telia
kohustatud osutama Kliendile Teenuseid krediiti ning võib nõuda Kliendilt ettemaksu tasumist või piirata kliendile teenuse
osutamist. Täiendav info Telia krediiditingimuste kohta on kättesaadav Kodulehel.

