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1. Telia järelmaks on finantseerimisteenus (tarbijakrediit), mis võimaldab eraisikust kliendil 

(edaspidi ka Klient) osta kaupu, tasudes kauba eest osade kaupa. 
 
2. Järelmaksuga pakub Telia paindlikku võimalust soovitud seadmete soetamiseks.  

3. Telia järelmaksu on võimalik taotleda nii Telia kui ka meie partnerite esindustest ning ka e-  

poodides. 

4. Telia lähtub järelmaksu pakkumisel vastutustundliku laenamise põhimõttest, mis tähendab, et 

läheneme igale Kliendile individuaalselt ning pakume teenust, mis vastab Kliendi finantsolukorrale, 

maksevõimele ning tema vajadustele. Hindame Kliendi krediidivõimelisust iga esitatud järelmaksu 

taotluse puhul ning anname piisavaid selgitusi, et Klient saaks hinnata pakkumise sobivust ja 

kohustuste võtmisega seotud riske.  

5. Järelmaksu võivad taotleda kõik vähemalt 18-aastased Eesti Vabariigi kodanikud või Eestis alalist 

või pikaajalist elamisluba/elamisõigust omavad isikud, kelle kuu sissetulek on vähemalt 300 €. 

Erandkorras võib järelmaksu taotleda ka tähtajalise elamisloaga/elamisõigusega Klient eeldusel, 

et ta vastab kõigile järelmaksu teenuse tingimustele ja tema elamisluba/elamisõigus on piisava 

kehtivusega. 

6. Järelmaksu taotlejal ei tohi olla aktiivseid maksehäireid (näiteks võlgnevusi Creditinfo 

maksehäireregistris), pankrotimenetlusi, avatud täitemenetlusi ning muid täitmata kohustusi. 

7. Kliendi maksevõime peab olema piisav järelmaksu osamaksete tasumiseks. 

8. Ettearvutatud krediidilimiit järelmaksu makseviisi kasutamiseks on summas kuni 3200 €. Kliendile 

määratud personaalse krediidilimiidiga on võimalik tutvuda iseteeninduses. Kliendil on võimalik 

taotleda ka suuremat limiiti, mille raames Telial on õigus küsida viimase 6 kuu pangakonto 

väljavõtet, mille järel tehakse koheselt ka otsus esitatud taotluse osas.  

9. Lõplikud finantseerimise tingimused selguvad pärast järelmaksu taotluse täitmist ja sõltuvad 

Kliendi sissetulekust, kohustustest, soovitud krediidisummast ja Kliendi varasemast 

maksekäitumisest.  

10. Järelmaksu lepingut on võimalik sõlmida järgmiste isikut tõendavate dokumentide alusel: ID-kaart, 

Eesti Vabariigi kodaniku pass, Diplomaatiline pass, Välismaalase pass, Elamisloakaart või 

Juhiluba.  

11. Järelmaksu lepingut on võimalik sõlmida alates 75 € kauba summast ning valida perioodi 12-48 

kuud. 

12. Intressimäär on kuni 21,9%, mida arvestatakse laenu jäägilt. 

13. Telia esinduses, e-poes ja partnerite juures (sh partnerite e-poes) sõltub lepingutasu 

finantseeritavast summast. Alates 75 € kuni 149 € on lepingutasu 9,90 €, alates 150 € kuni 199 € 

on lepingutasu 15,90 € ning alates 200 € on lepingutasu 19,90 €.  

14. Kampaania raames võivad järelmaksu tingimused erineda (näiteks lepingutasu, intressimäär jm).  

15. Soovi korral on võimalik järelmaksu ennetähtaegselt tagastada ilma täiendavate kulude ja 

tulevaste intressideta.  

16. Järelmaksulepingust on võimalik taganeda 14 päeva jooksul arvates lepingu sõlmimisest, 

tagastades kauba täies komplektsuses. Kui pärast kauba tagastamist müüja poolt teostatud kauba 

seisukorra kontrolli tulemusena on selgunud, et tagastamisele kuulunud kaup on halvenenud, 

vastutab ostja kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on asja 

kasutanud muul viisil kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.  

17. Järelmaksulepingu sõlmimisega kaasnevad kohustused, riskid ja vastutus. Kliendi peamiseks 

kohustuseks on maksta õigel ajal järelmaksu osamakseid vastavalt lepingus fikseeritud 

maksegraafikule. Telial on õigus leping ühepoolselt lõpetada, kui ei ole tasutud osaliselt või 

täielikult 3 järjestikkust osamakset ning seda juhul, kui Klient ei ole tasunud makseid ka Telia poolt 
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antud täiendava tähtaja jooksul. Võla tekkimisel on Telial õigus nõuda võla sissenõudmisega 

seotud kulusid ning viivist. Võlgnevusega seotud infot võib Telia avaldada ka Creditinfo 

maksehäireregistris. Makseraskuste tekkimisel tuleb koheselt võtta ühendust Teliaga, et leida 

sobilik lahendust makseraskuste ületamiseks.  

18. Telia töötleb Kliendi andmeid „Privaatsusteates“ toodud eesmärkidel ja õiguslikul alusel. 

Privaatsusteatega on võimalik tutvuda Telia kodulehel www.telia.ee.  

19. Juhime tähelepanu, et järelmaks on finantseerimisteenus. Järelmaksu pakkujaks on Telia Eesti 

AS (finantseerimisteenuste tegevusloa number 4.1-1/17, aadress Mustamäe tee 3, 15033, 

Tallinn). Enne tehingu tegemist tutvu täpsemate järelmaksu tingimustega müügikohas või 

https://www.telia.ee/era/lisateenused/jarelmaks ning vajaduse korral konsulteeri asjatundjaga.  

20. Lisainfot järelmaksu kohta on võimalik saada kirjutades aadressile info@telia.ee või 

helistades infotelefonile 123 (välismaalt helistades +372 639 7130). Infoliin töötab E–R 08.00–

21.00, L–P 10.00-21.00. 
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