
 

 
Erakliendi koduinterneti ja Telia SAFE teenuse kampaaniapakkumise tingimused  
 

(Kampaania periood) turunduskampaania „Erakliendi koduinterneti ja Telia SAFE 
teenuse kampaaniapakkumine“ (edaspidi Kampaania). 

2. Kampaania tingimused kehtivad Telia eraisikust kliendile (edaspidi Klient), kellel on 
Kampaaniaperioodil aktiveeritud koduinterneti teenus ühenduskiirusega vähemalt  
50Mbit/s. 

3. Kampaania perioodil saab Kampaaniatingimustele vastav Klient p-s 6 nimetatud 
teenust tellida soodushinnaga Telia veebilehelt www.telia.ee/telia-safe. Soodushind 
kehtib 6 kuud alates teenuse tellimisest (Soodusperiood) või kuni koduinterneti 
teenuse lepingu lõpetamiseni või ajutise peatamiseni või koduinterneti 
ühenduskiiruse muutmiseni madalamaks kui 50Mbit/s või kuni koduinterneti teenuse 
ümbervormistamiseni teisele isikule. 

4. Kampaaniatingimustele vastaval Kliendil, kellel on juba SAFE teenus tellitud, 
aktiveeritakse 100%-line soodustus 6 kuuks automaatselt, millest informeeritakse teda e-
kirja teel.  

5. Kampaaniaperioodil kehtivad Kampaaniapakkumisega liitunud Klientidele Telia 
teenuse osas järgmised soodushinnad: 
 
 

Telia 
teenus 
(müügis) 

Hind 
km-ga 
(€) 
kuus 

Soodushind 
(€) kuus 

Soodustuse 
pikkus 

Rakendumine 
olemasolevale 
SAFE 
kliendile 

Rakendumine 
uuele SAFE 
liitujale 

SAFE 
Premium 
pakett 

6,99 0,00 6 kuud Automaatselt Tellimisel 

SAFE 
Standard 
pakett 

4,99 0,00 6 kuud Automaatselt Tellimisel 

SAFE 
Mini 
pakett 

2,49 0,00 6 kuud Automaatselt Tellimisel 

 
Telia 
teenus 
(mitte-
müüdav) 

Hind 
km-
ga 
(€) 
kuus 

Soodushind 
(€) kuus 

Soodustuse 
pikkus 

Rakendumine olemasolevale 
SAFE kliendile 

SAFE      
1 
seadmele 

1,85 0,00 6 kuud Automaatselt 

SAFE      
3 
seadmele 

2,99 0,00 6 kuud Automaatselt 

SAFE      
5 
seadmele 

4,49 0,00 6 kuud Automaatselt 
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SAFE      
5+ 
seadmele 
(iga 
seadme 
kohta) 

0,85 0,00 6 kuud Automaatselt 

 
6. Kampaaniaperioodil saab Klient tellitud SAFE paketti ümber muuta teise SAFE paketi 

vastu, kuid Soodusperioodi lõppemise tähtaeg sellest ei muutu. 
7. Kliendil saab olla korraga üks SAFE teenuse soodustus sõltumata koduinterneti teenuse 

ühenduste arvust ning Kampaaniapakkumist on Kliendil võimalik Kampaaniaperioodi 
jooksul kasutada ühe korra.  

8. Kui Kliendil on Kampaaniaga liitumise eelselt muu kehtiv soodustus SAFE teenuse 
paketile, siis Kampaaniaga liitumisel või Kampaania aktiveerimisel see automaatselt 
lõpeb. Eelnev ei kehti juhul, kui muu soodustus kehtib kauem kui Kampaania alusel 
saadav Soodusperiood. Sellisel juhul loetakse kehtiva muu soodustuse periood 
Soodusperioodiga kaetuks ning Soodusperioodi lõppedes on Kliendil saada varem 
kehtinud muud soodustust järelejäänud ulatuses.   

9. Peale Soodusperioodi lõppu rakendub Telia vastava teenuse osas hinnakirjajärgne tasu, 
millest teavitatakse Klienti e-kirja teel 7 päeva enne soodustuse lõppemist.  
 

11. Telial on õigus vastava vajaduse tekkimisel teha muudatusi või täpsustusi 
Kampaaniatingimustes, paigutades sellekohased teated kodulehele www.telia.ee 
ning Telia esindustesse. Muudatused jõustuvad alates nende Telia poolt 
avalikustamise päevast. 
 

12. Telial on õigus vastava vajaduse tekkimisel lõpetada igal ajal Kampaaniapakkumine, 
teatades sellest Kliendile üks (1) kuu ette. 
 

13. Kampaaniaga seoses tekkivate küsimuste korral on võimalik pöörduda Telia poole  
kliendiinfotelefonil 123, teise operaatori võrgust või välismaalt helistades +372 6397130 
või lähimasse Telia esindusse või veebichatti.  
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