Kampaania tingimused:
1. Telia Eesti AS (edaspidi Telia) korraldab ajavahemikul 26.04. – 31.05.2021. (Kampaania
periood) turunduskampaania nimetusega „TV ja GO3 Film pakkumine Mobiilse Elu 5G
paketi ja 5G nutitelefoni komplekti kliendile“ (Kampaania).
2. Kampaanias saab osaleda Telia lepinguline eraklient, kes:
2.1. Kampaaniaperioodil liitub pakkumisega „Mobiilne Elu 5G, komplektis 5G seade
100 € soodsamalt“ ;
2.2. Liitub Telia TV põhiteenuse ja/või lisateenusega vastavalt alljärgnevale:
Klient
Kampaania pakkumise soodustus
Klient, kes ei kasuta teenuse tellimise hetkel Telia Telia TV-ga liitumisel
TV Mini või Standard või Family paketti ega GO3 - Telia TV Mini pakett või Standard pakett
Film lisateenuse paketti
või Family pakett vastavalt kliendi valikule
2 kuud -100%
- GO3 Film 2 kuud -100%
Klient, kellel on teenuse tellimise hetkel aktiivne GO3 Film teenuse tellimisel:
Telia TV Mini või Premium või Family pakett, kuid ei - GO3 Film 2 kuud -100%
ole tellitud GO3 Film lisateenuse paketti
2.3. kes ei ole Kampaania soodustust varem kasutanud; ja
2.4.kes
vastab
muudele
käesolevates
kampaaniatingimustes
(edaspidi
Kampaaniatingimused) fikseeritud tingimustele ning Kliendile Telia teenustega
liitumiseks esitatavatele eeltingimustele (võlgnevuse puudumine Telia ees jms).
3. Kampaaniaga liitumisel kaotab kehtivuse kehtivuse tavaliitumispakkumise soodustus
(Proovi TV-d 1 kuu tasuta; Proovi GO3 Film 1 kuu tasuta).
4. Punktis 2.2. loetletud kuutasu soodustused kehtivad 62 päeva alates liitumise
kuupäevast.
5. Peale Soodusperioodi lõppemist kohustub Klient tasuma teenuse eest tasu vastavalt
Hinnakirjale.
5.1. Klienti teavitatakse Soodusperioodi lõppemisest e-kirja teel 3 (kolm) päeva enne
Soodusperioodi lõppemist.
5.2. Kui Klient ei soovi peale 62 päeva möödumist Teenustega jätkata, peab ta
lõpetama teenused enne Soodusperioodi lõppemist ning tagastama teenuse
tarbimiseks kasutatud seadmed lähimasse Telia esindusse 30 päeva jooksul peale
lepingu lõpetamist samas komplektsuses ja seisundis, milles Klient seadmed sai,
arvestades normaalset kulumist.
6. Teenuse ajutisel väljalülitamisel Kliendi poolt Soodusperiood ei pikene.
7. Telial on õigus teha muudatusi või täpsustusi käesolevates kampaania tingimustes,
avalikustades muudetud tingimused Telia kodulehel www.telia.ee ja Telia esindustes.
Muudatused jõustuvad alates nende Telia poolt avalikustamise päevast.
8. Kampaaniaga seoses tekkivate küsimuste korral on Kliendil võimalik pöörduda
kliendiinfotelefonile 123 või lähimasse Telia esindusse.

