
Turunduskampaania „Teler Telia TV teenusega soodsamalt“ tingimused 

1. Telia Eesti AS (edaspidi Telia) korraldab ajavahemikul 10.11.2022 – 31.03.2023 turunduskampaania
„Teler koos Telia TV teenusega soodsamalt“ (edaspidi Kampaania). Pakkumine kehtib kuni
kampaaniakaupa jätkub.

2. Kampaania tingimused kehtivad Telia eraisikust kliendile (edaspidi Klient) kes Kampaaniaperioodil:
2.1. liitub Telia TV teenuse Mini või Standard või Family paketiga või;
2.2. on Telia TV olemasolev klient (Mini või Standard või Family paketil).

3. Kampaania perioodil saab Kampaaniatingimustele vastav Klient  p-s 4 nimetatud telereid osta
soodushinnaga Telia veebist või esindusest. Soodushinnaga telerit  on võimalik soetada  kas kohe välja
ostes  või tasuda järelmaksuga. Järelmaksuga on võimalik  osta   üksnes juhul, kui klient vastab Telia poolt
kehtestatud järelmaksu tingimustele, mis on kättesaadavad www.telia.ee/era/muud-
teenused/jarelmaks.

4. Kampaania perioodil kehtivad Kampaaniatingimustele vastavatele Klientidele Telia veebis või esinduses
valitud teleritele järgmised soodushinnad:

Teleri mudel Tavahind 
Hind Telia TV 

kliendile 

55" LED-teler LG UQ8100 559 499 

43'' LED-teler Xiaomi Mi TV P1 379 319 

55" LED-teler Samsung AU7172 499 439 

5. Teleri  saab Kampaanias osaleja osta  ainult Kampaania perioodil ja hilisemaid pretensioone (soodustuse
kasutamata jätmisega seoses) Telia ei rahulda.

6. 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.

7. Kampaaniaga seoses tekkivate küsimuste korral on võimalik pöörduda Telia poole
kliendiinfotelefonil 123 või lähimasse Telia esindusse.

Järelmaksu pakkujaks on Telia Eesti AS (tegevusloa number 4.1-1/17, aadress Mustamäe tee 3, 15033, 
Tallinn). Enne tehingu sõlmimist tutvu täpsemate järelmaksu tingimustega ning vajaduse korral konsulteeri 
asjatundjaga 
Krediidi kulukuse määr on 26,23% aastas järgmistel näidistingimustel: kauba hind kohe tasudes 500 €; lepingutasu 
19,90 €; tarbijakrediidilepingu kestus 48 kuud; fikseeritud intress arvutatuna igakuiselt laenu jäägilt 21,9%. 
Tarbija poolt makstav tagasimaksete summa on 779,85 €, mis sisaldab: kauba makseid 500 €; intressikulu 259,95 € 
ja lepingutasu 19,90 €.  
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