„Järelmaks“ teenuse tingimused:
1. Järelmaksu saavad sõlmida järgmised eraisikud:
 Oled Eesti Vabariigi kodanik või alaliselt Eestis elav välismaalane, kellel on pikaajaline elaniku elamisluba
või alaline elamisõigus vanuses 18-75 aastat (s.o välismaalastele, sh EL kodanikele, kellel puudub EV
alaline või pikaajaline elamisluba Telia järelmaksu ei võimaldata);
 Sul on püsiv neto sissetulek (suurem kui 300 € kuus);
 Sinu praegused finantskohustused võimaldavad võtta täiendava järelmaksu (lähtume Sinu
krediidivõimelisuse hindamisel vastutustundliku laenamise põhimõtetest).
 Järelmaksu on võimalik sõlmida nii Telia, kui ka meie partnerite esindustest ning ka e-poodides;
2. Teenuse tingimused:
 Järelmaksu lepingut on võimalik sõlmida järgmiste isikut tõendavate dokumentide alusel: ID kaart, Eesti
Vabariigi kodaniku pass, Diplomaatiline pass, Välismaalase pass, Elamisloa kaart või Juhiluba.
 Võimalik sõlmida järelmaksulepinguid summas kokku kuni 3200 € (endale määratud järelmaksu
limiidiga saad tutvuda iseteeninduses);
 Võimalik on taotleda ka suuremat limiiti, selleks tuleb minna lähimasse Telia esindusse ning esitada
pangakonto väljavõtte viimase 6 kuu kohta, mille järel tehakse otsus limiidi suurendamise kohta;
 Järelmaksu lepingut saab sõlmida summast alates 75 €;
 Järelmaksu perioodi on võimalik valida, s.o 12-48 kuud;
 Intressimäär on kuni 21,9% ja
 E-poes lepingutasu 0 eurot. Esinduses on lepingutasu 9,90€ väikemate ostude puhul, ning alates
summast 150€ on lepingutasu 15,90 €. Lepingutasu on fikseeritud summa ning ei sõltu

tehingusummast.





Soovi korral saad järelmaksu maksta tagasi ennetähtaegselt ilma täiendavate kulude ja tulevaste
intressideta.
Kampaania raames võivad tingimused erineda.
Järelmaksu sõlmimiseks Telia esindustes ja e-poes peab olema sõlmitud kliendileping;
Järelmaksu tehingust on võimalik loobuda 14 päeva jooksul arvates lepingu sõlmimisest tagastades
kauba täies komplektsuses ja originaalpakendis (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).

3. Järelmaksu vormistamine Telia esindustes ja meie partnerite kauplustes:
 Vali endale vajalik toode, mida soovid järelmaksuga osta;
 Esita teenindajale kassas ID kaart või pass ja täida järelmaksu taotlus;
 Teenindaja edastab andmed analüüsiks ja annab sulle hetkega vastuse;
 Kui vastus on positiivne, siis tutvu tingimustega ja sõlmi järelmaksuleping;
 Vajadusel võib teenindaja paluda esitada Sinu viimase 6 kuu pangakonto väljavõte.
4. Järelmaksu vormistamine Telia e-poes ja meie partnerite e-poodides:
 Logi sisse iseteenindusse ja tutvu eelnevalt järelmaksu tingimustega. Juhul, kui sa pole meie klient, saad
seal mugavalt ennast kliendiks registreerida. Kliendiks registreerumisega ei kaasne mingeid kohustusi;
 Leia e-poes endale sobiv toode ja suundu ostukorvi, kus vali makseviisiks Telia järelmaks.
 Täida elektrooniline taotlus ja saad hetkega vastuse;
 Positiivse vastuse korral tutvu järelmaksu tingimustega ja tee valik makseperioodi ning esmase
sissemakse osas;
 Negatiivse vastuse korral võid pöörduda lähimasse Telia esindusse järelmaksu taotluse esitamiseks
(koos viimase 6 kuu pangakonto väljavõttega).
 Tutvu teabelehe ja lepinguga. Sõlmi leping, vajadusel prindi see välja või laadi alla oma arvutisse.
Lepingut saad hiljem vaadata Telia iseteeninduses.
5. Juhime tähelepanu, et Järelmaks on finantseerimisteenus (tarbijakrediit). 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 telia.ee/era/seadmed/jarelmaks ning
vajaduse korral konsulteeri asjatundjaga.
6. Krediidi kulukuse määr on 26,5% aastas järgmistel näidistingimustel: kauba hind kohe tasudes 500 €;
lepingutasu 15,90 €; tarbijakrediidilepingu kestus 48 kuud; fikseeritud intress arvutatuna igakuiselt laenu jäägilt
21,9%. Tarbija poolt makstav tagasimaksete summa on 779,04 €, mis sisaldab: kauba makseid 500 €; intressikulu
263.14 € ja lepingutasu 15,90 €.
7. Lisainfot järelmaksu finantseerimisteenuse kohta saad meie infotelefonilt 123 (välismaalt helistades + 372 639
71 30). Infoliin töötab E – R 08.00 – 21.00, L – P 10.00-21.00 või kirjutades aadressil info@telia.ee.

