Telia kampaania „Teliaga tagasi kooli“ tingimused 2022
1. 1. Telia „Teliaga tagasi kooli“ kampaania (edaspidi Kampaania) toimub Telia
lepingulistele

eraklientidele

perioodil

01.08.2022-

30.09.2022

(edaspidi

Kampaaniaperiood);
2. Kampaanias saavad osaleda uued erakliendid, kes Kampaaniaperioodil vähemalt kahe (2)
mobiilinumbriga liituvad uue (müügil alates 03.05.2022) Mobiilse Elu jagatava piiramatu
paketiga (Teenus). Uue erakliendina käsitletakse antud Kampaania mõistes isikuid, kes ei
ole Telia või Diili mobiilside teenuste kliendid kuid soovivad liituda Kampaania perioodil
Teenusega ja teevad seda vähemalt 2 mobiilinumbriga.
3. Kampaaniapakkumine: kampaania tingimustele vastav Telia klient saab
100% soodustust kahe (2) kliendi poolt valitud Seadme kliendihinnast;
Toode

Tavahind

Apple Watch SE 44mm GPS + LTE, must

389,00 €

Apple Watch SE 44mm GPS + LTE, beež

389,00 €

Apple Watch SE 40mm GPS + LTE, beež

349,00 €

Apple Watch SE 40mm GPS + LTE, must

349,00 €

Samsung Watch4 40mm, roosa

269,00 €

Samsung Watch4 40mm, must

269,00 €

Samsung Watch4 44mm, roheline

349,00 €

Samsung Watch4 44mm, must

349,00 €

Seadmete valikuga saab tutvuda Telia e-poes.
4. Kampaaniapakkumisega saamiseks peab Klient sõlmima Komplekti lepingu, millega
kaasneb

24-kuuline

tähtajaline

kohustus

Teenuste

kasutamiseks.

Tähtajalise

Komplektilepingu ennetähtaegsel lõppemisel kohustub klient tasuma Komplekti lepingus
ja tingimustes ettenähtud seadme jääkmaksumuse vastavalt Komplekti lepingu reeglitele.
5. Kampaaniapakkumist ei saa kombineerida teiste soodustuste või pakkumistega.
6. Kliendil on õigus saada Kampaania tingimusi täites punktis 3 nimetatud pakkumist ühe
(1) koondarve kohta.

7. Kampaaniapakkumist on võimalik vormistada kampaanialehe vahendusel, kliendiinfo
lühinumbril 123, teiste operaatorite võrkudest helistades numbril 639 7130 või Telia
esindustes.
8. Kampaanias ei saa osaleda mobiilinumbriga, mis Kampaaniaperioodil on juba Komplekti
või mõne muu tähtajalise kohustusega seotud.
9. Telial on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Kampaania tingimusi, teavitades sellest
viivitamatult oma kodulehe kaudu.
10. Enne Kampaaniapakkumisega liitumist kohustub Kampaanias osaleja tutvuma Komplekti
tingimuste, samuti vastavate Telia pakettide ja nende tingimustega Telia kodulehel või
Telia esindustes;
11. Kampaania kohta tekkivate küsimuste korral saab pöörduda lähimasse Telia esindusse või
helistada Telia kliendiinfo lühinumbril 123, teiste operaatorite võrkudest helistades
numbril 639 7130.

