
  

 
 

 

 

Turunduskampaania 

 

„Mobiilne äri Premium pilootprojekt” tingimused 

 

 

1. Telia Eesti AS (edaspidi Telia) korraldab ajavahemikul 17.09.2021 – 31.12.2021 kampaania 
(edaspidi Kampaaniaperiood), mille ajal testib Mobiilne äri Premium teenuspaketi/lahenduse 
Kampaaniatingimustes kirjeldatud väärtuspakkumist (edaspidi Pakkumine), et veenduda selle 
sobivuses klientidele.  

2. Kampaanias saavad osaleda ärikliendid (edaspidi Klient), kellele Telia teeb vastava pakkumise 
või kes on Kampaaniaperioodil avaldanud soovi Pakkumisega liitumiseks.  

3. Pakkumisega liitumine toimub Kliendile saadetud pakkumuse ja sellele antud nõustumise alusel.  

4. Kampaaniapakkumine: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Näiteks 4 töötajaga ettevõtte puhul kujuneb kuutasuks  40€ + (4*10€) =  80€ 
 
Tabelis toodud hindadele lisandub käibemaks. 

 

5. Enne Kampaaniaga liitumist saab Klient tutvuda Kampaaniatingimustega, mis saadetakse 
kliendile e-posti teel.  Microsoft 365 kampaania tingimustega saab tutvuda Telia kodulehel. 

 

6. Telial on Kampaaniaperioodi kestel igal ajal või selle lõppemisel õigus otsustada kas ta:  

6.1          pakub Kampaania raames pakutavaid teenuseid/lahendusi Kliendile edasi  
 Telia   poolt kehtestatud tingimuste ja Hinnakirjas kehtestatud tingimustel; või  

6.2          lõpetab Pakkumise testimise ning Klient saab edasi kasutada Pakkumise tegemisele 
eelnevat lahendust/teenuseid vastavalt Hinnakirjale, teatades sellest vähemalt üks kuu ette. 

 

7. Telial on õigus vastava vajaduse tekkimisel teha muudatusi või täpsustusi Kampaaniatingimustes, 
saates vastavate muudatuste kohta kliendile teate e-kirja teel. Muudatused jõustuvad alates Telia 
poolt kliendile nende kohta e-kirja teel teate saatmisele järgnevast päevast. 

 

 

 

 

 
 

Kampaania tingimuste Lisa 1 
 

 
Mobiilne äri Premium pakett 
 
 

1. Mobiilne äri Premium lahenduse kuutasu      40.00 €/kuu 
        

2. Kõnede, sõnumite ning internetipaketi kuutasu 
iga paketti liidetud kasutaja/SIM kaardi kohta      10.00 €/kuu 

Teenus Hind 

Mobiilne Äri Premium 
lahendustasu 

40 €/kuu 

Iga paketti liidetud liikme (SIM) 
pealt lisandub Mobiilne äri 
Premium paketi kuutasu 

10 €/kuu 



  

 
 

 
2.1 kõnede maht Eestis Eesti võrkudesse ning rändluses EL(1) riikides  

EL´i (sh Eestisse) sisestele tavanumbritele helistamiseks   piiramatu (2) 
2.1.1 kõned mahu täitumisel      0,0352 €/min 

 
2.2 sõnumite maht Eestis Eesti võrkudesse ning rändluses EL riikides  

EL´i (sh Eestisse) sisestele tavanumbritele saatmiseks    1000tk 
2.2.1     sõnumid mahu täitumisel       0,0607 €/tk 
2.2.2     SMS lühisõnumi ja MMS saatmine Eestist (viibides Eestis)  

Välisriikide (sh. EL) mobiilivõrkudesse.                  vastavalt rahvusvaheliste kõnede hinnakirjale 
 

2.3 kõnede maht Baltimaadesse ja  
Skandinaaviasse helistamiseks ⁽³⁾       100 min 

         2.3.1     kõned mahu täitumisel     vastavalt rahvusvaheliste kõnede hinnakirjale 
 

2.4        ettevõttesisesed Telia mobiilikõned (4)                 0,00 €/min 
 
2.5         kõned ja sõnumid mujale välismaale    vastavalt rahvusvaheliste kõnede hinnakirjale 
 
2.6         paketi andmemaht Eestis ja Balti- ja Skandinaaviamaades (3)   piiramatu (5)(6) 
              kiirus                                                                                             maksimaalne (7) 
              sellest EL-s kasutamiseks                                                          7 GB 
 
               
2.7         TwinSIM (8) kuutasu        3€/kuu 
 

 

(1) 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, Taani, Tšehhi, Ungari, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Prantsuse Guajaana, 

Reunion, Saint Martin, San Marino, Vatikan, v.a nende riikide territooriumil leviva satelliitside võrkudes. 

(2)  Piiramatule kõne- ja sõnumipaketile rakendub mõistliku kasutuse põhimõte, mille kohaselt hakkab peale 4000 kõneminuti täitumist 

kehtima paketis määratud mahtu ületav hind. Kehtib ka eeldus, et Klient kasutab talle väljastatud SIM-kaarti mõistlikult ja 

eesmärgipäraselt üksnes mobiilsideteenuste tavamahus tarbimiseks, ei sega teisi sideteenuste kasutajaid ega  tekita Sidevõrgus 

häireid.  Kõnepaketi kasutamine on mõistlik ja eesmärgipärane ainult inimeste vahelise tavapärase suhtlemise eesmärgil. Muud 

kasutusviisid (sealhulgas alljärgnevad näited, kuid mitte ainult) loetakse ebamõistlikuks kasutamiseks, nagu näiteks teenuspaketi 

kasutamine mis tahes viisil raha teenimise eesmärgil (sh telemarketingi ja võrkturustuse jaoks) või SIM-kaardi kasutamine või 

ühendamine seadmetega, mis ei ole mõeldud vahetu häälkõne tegemiseks või mida kasutatakse mehaaniliselt või automaatselt 

SMSide saatmiseks ja/või kõnede tegemiseks.  

(3)  Läti, Leedu Soome, Rootsi, Taani, Norra. 

(4)  Ärikliendi kasutuses olevate Telia mobiilinumbrite vahel Telia mobiilivõrgus Eestis. 

(5)  Internetipaketimahtu saab kasutada Eestis ja teistes Euroopa Liidu riikides. Kui tegu on piiramatu mahuga andmesidepaketiga 

Rändlusteenuste mõistliku kasutamise põhimõtete mõistes, saab mahtu Euroopa Liidus kasutada ettenähtud piirmäära ulatuses. 

(6) Piiramatu andmemahuga pakett on mõeldud kasutamiseks mobiiltelefonis. Telia eeldab, et klient kasutab andmemahtu mõistlikult, st 

tavapäraseks tarbimiseks (millega ei segata teisi sideteenuste kasutajaid ega tekitata Telia võrgus häireid). Ebamõistlik kasutamine 

on käsitatav paketi kasutamiseks sõlmitud lepingu olulise rikkumisena, mille korral on Telial õigus peatada teenuse osutamine kuni 

rikkumise lõpetamiseni. Samuti on Telial vastavalt üldtingimustele õigus paketi kasutamiseks sõlmitud leping kliendile sellest teatades 

üles öelda. Telial on õigus 1 TB andmemahu täitumisel piirata paketi andmeside kiirus 5 Mbit/s peale jooksva kuu lõpuni.   

(7) Maksimaalsed kasutuskiirused Telia mobiilivõrgus võimaldavad 5G ja 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.Ärikliendi kasutuses olevate Telia mobiilinumbrite vahel Telia 

mobiilivõrgus Eestis. 

(8) Kliendi/paketi kasutaja kasutuses olev TwinSIM number jagab kasutaja põhinumbri paketikohast kõnede, sõnumite ja interneti mahtu 

 

• Andmeside mahuühikud: 1 MB=1 024 kB; 1 GB=1 048 576 kB. 

• Kuutasu arvestus on liitumisel ning lõpetamisel päevapõhine. 

• Kõnepaketi kuutasus sisalduvate kõnede mahu hulka ei arvestata kõnesid erihinnastusega võrkudesse ja kõneteenusnumbritele. 

• Sõnumiks loetakse nii SMS- kui MMS-sõnumit. 

• Kõnepaketi kuutasus sisalduvate sõnumite mahu hulka ei arvestata sõnumeid SMS-teenusnumbritele, sh numbrile 1711. 

• Vastuvõetavad kõned on Eestis ja teistes Euroopa Liidu riikides rändluses tasuta. 

• 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. 

 

 


