Turunduskampaania „2022 sügisene Telia TV liitumispakkumine: Proovi Telia TV teenust 3 kuud
tasuta“ tingimused
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Telia Eesti AS (edaspidi Telia) korraldab ajavahemikul 01.09.2022-31.10.2022 turunduskampaania
„2022 sügisene Telia TV liitumispakkumine: Proovi Telia TV teenust 3 kuud tasuta“ (edaspidi
Kampaania).
Kampaania tingimused kehtivad Telia eraisikust kliendile (edaspidi Klient) kes Kampaaniaperioodil:
2.1. liitub teenusega Telia TV;
2.2. vastab Kliendile Telia teenustega liitumiseks esitatavatele eeltingimustele (võlgnevuse puudumine
Telia ees jmt).
Kampaania tingimused ei kehti Kliendile, kel on:
3.1. hetkel või Kampaania perioodil olnud p-s 5 nimetatud Telia teenuseid või üüritavaid seadmeid;
Kampaania perioodil saab Kampaaniatingimustele vastav Klient p-s 5 nimetatud teenuseid osta
soodushinnaga Telia iseteeninduse või Telia teeninduse kaudu. Soodushinnad kehtivad 3 kuud ehk 93
päeva alates teenuse tellimisest või kuni teenuse lõpetamiseni või kuni ajutise lepingu peatamiseni
ning Kampaania raames tellimusi võetakse vastu kuni 31.10.2022.
Kampaania perioodil kehtivad Kampaaniatingimustele vastavatele Klientidele järgmised
soodushinnad:

Tavahind (€)
kuus

Soodushind
(€) kuus

Telia TV Mini pakett

7

0

Telia TV Standard pakett

17

0

Telia TV Family pakett

39

0

1,99

0

Telia teenus

Digiboksi üür
6.

Soodustuse
pikkus
3 kuud ehk 93
päeva
3 kuud ehk 93
päeva
3 kuud ehk 93
päeva
3 kuud ehk 93
päeva

Soodushinna
rakendumine

Automaatne
Automaatne
Automaatne
Automaatne

Antud soodustust saab Kampaanias osaleja vastu võtta ainult Kampaania perioodil ja hilisemaid
pretensioone (soodustuse kasutamata jätmisega seoses) Telia ei rahulda.
7. Kui Klient ei soovi pärast 93 päeva möödumist Teenustega jätkata, peab ta lõpetama teenused enne
Soodusperioodi lõppemist ning tagastama teenuse tarbimiseks kasutatud seadmed lähimasse Telia
esindusse 30 päeva jooksul pärast lepingu lõpetamist samas komplektsuses ja seisundis, milles Klient
seadmed sai, arvestades normaalset kulumist.
8. Telial on õigus vastava vajaduse tekkimisel teha muudatusi või täpsustusi Kampaaniatingimustes,
paigutades sellekohased teated kodulehele www.telia.ee. Muudatused jõustuvad alates nende Telia
poolt avalikustamise päevast.
9. Kampaaniaga seoses tekkivate küsimuste korral on võimalik pöörduda Telia poole kliendiinfotelefonil
123, teise operaatori võrgust või välismaalt helistades +372 639 7130 või lähimasse Telia esindusse
või veebichatti.

