
 

 
 

 
 
Kampaania tingimused 
 
 

• Telia Eesti AS (edaspidi Telia) korraldab ajavahemikul 16.11.2020 – 31.12.2020  
(Kampaania periood) turunduskampaania nimetusega „Telia ärikliendi jõulukampaania 
2020“ (Kampaania). Kampaaniapakkumine kehtib kuni sooduskoode jätkub.   

• Kampaanias saavad osaleda Telia lepingulised ärikliendid, kes Kampaaniaperioodil 

liituvad või kasutavad Mobiilse Äri kuutasulist internetti mahuga vähemalt 14 GB või 

teenuspaketti Ärikliendipakett Euroopas kõne-ja internetipaketti kuutasuga kokku 

vähemalt 15€ kuu +km.  

• Kampaaniaga liitumisel saab Kampaanias osaleja kasutada 100 € soodustust Teliast 

seadme ostmisel. Nimetatud summa väärtuses sooduskoodi saab kasutada Telia e-

poes nutitelefonide, tahvelarvutite, nutikellade ja sülearvutite alajaotuses olevate 

seadmete ostuks ning soodustus arvestatakse maha e-poes toodud seadme hinnast, 

Telia kliendihinnast või soodushinnast, vastavalt mis parasjagu soodustuse realiseerimise 

hetkel seadmetele kehtib. 

• Kampaanias osalejal on võimalus sooduskoodiga nutitelefon, nutikell, tahvel- või 

sülearvuti soetada järgmiselt: kohe välja ostes või komplekti tingimustel. 

• Kampaaniapakkumise kasutamisega kaasneb 12-kuuline tähtajaline kohutus kohe 

välja ostes või Mobiilse Äri Komplektiga 24-kuuline tähtajaline kohutus vastavalt kas 

Mobiilse Äri paketi (st Kampaaniatingimustes nimetatud minimaalse kuutasulise 

internetimahu) kasutamiseks või Ärikliendipakett Euroopas kasutamiseks 

Kampaaniatingimustes nimetatud miinimum kuutasude summa eest. Lepingu 

ennetähtaegse lõpetamise korral rakendub käsitlustasu vastavalt hinnakirjale või 

lepingule (nt komplekti puhul). 

• Soodustuse kasutamiseks saab kampaaniatingimustele vastav klient 100 € sooduskoodi, 

mida tal on õigus realiseerida kuni 31.12.2020. Peale nimetatud perioodi kaotab 

sooduskood kehtivuse. Hilisemaid pretensioone (soodustuse kasutamata jätmisega 

seoses) Telia ei rahulda. 

• Kui soetatav seade on kallim kui saadud soodustus (100 €), tasub klient ise seadme hinna 

ja soodustuse vahe. Kui soetatav seade on odavam kui saadud soodustus, siis 

hinnavahet Telia ei hüvita.  

• Üks soodustus kehtib ühele kasutajale (mobiiltelefoninumbrile) ja ühe ettevõtte kohta 

võib vormistada kuni 5 soodustust, olenemata mitu koondarvet Kliendil on. Ühe seadme 

ostuks saab kasutada ühte sooduskoodi. 

• Soodustusi ei saa summeerida ning Telia e-poest ostes arvestatakse soodustus maha 

ostukorvi sellelt tootelt, mis on kõige kallim. 

• Soodustust ei saa kasutada juhul, kui vastaval mobiiltelefoninumbril on 

Kampaaniaperioodil juba kehtiv tähtajaline kohustus.  

• Telial on õigus vastava vajaduse tekkimisel teha muudatusi või täpsustusi Kampaania 

tingimustes, paigutades sellekohase teate oma e-keskkonda. 

• Kampaaniaga seoses tekkivate küsimuste korral on kliendil võimalik pöörduda oma 

halduri poole või helistada ärikliendi infotelefonil 1551. 


