
 

 
 

    
Kampaaniapakkumise „Telia Safe või Leheriiuli teenus 50% soodsamalt Mobiilse Elu 
internetimahuga alates 10GB“ tingimused 
 

 

1. Telia Eesti AS (edaspidi Telia) korraldab ajavahemikul 01.05.2020 kuni 08.08.2021 
(Kampaaniaperiood) kampaaniapakkumise „Telia Safe või Leheriiul teenus 50% soodsamalt 
Mobiilse Elu internetimahuga alates 10GB“ (edaspidi Kampaania) 

2. Kampaania tingimused kehtivad Telia lepingulisele erakliendile (edaspidi Klient), kes 
Kampaaniaperioodil: 
2.1. kasutab või liitub Mobiilse Elu internetipaketi mahuga alates vähemalt 10GB; 
2.2. kasutab või liitub vähemalt ühe nimetatud teenusega: Telia Safe või Telia Leheriiul (edaspidi 

Lisateenus) 
3. Kampaaniapakkumisele vastav Klient saab 2 (kaheks) aastaks, arvates Kampaaniapakkumise 

vormistamisest, igakuiselt ühe valitud Lisateenuse kuutasu soodustust -50% tavahinnast (edaspidi 
Kampaaniapakkumine/soodustuse kehtivuse periood) Kliendi kohta (olenemata tema koondarve või 
mobiilinumbrite hulgast). Peale 2 aasta möödumist rakendub hinnakirjajärgne hind.  
3.1. Lisateenusele Telia Safe puhul kehtib seejuures järgmine erisus: antud soodustust kuutasule saab 

kui litsentside arv on kuni 5 tk, alates 6 litsentsiga Telia Safe´le käesolev Kampaaniapakkumine 
ei kehti.  

4. Soodustuse kehtivuse perioodi jooksul võib soodustuse ühelt Lisateenuselt teisele Lisateenusele 
ümber tõsta, näiteks lõpetades Telia iseteeninduses või esinduses Telia Safe Lisateenuse soodustuse 
ja aktiveerides seejärel soodustuse Telia Leheriiul Lisateenusel ning kahe aastane soodusperiood 
algab uuesti arvates ümbervormistamisest.  

5. Soodustus ühe Lisateenuse kuutasule rakendub aktiveerimise hetkel ja selle arvestus on päevapõhine. 
6. Kampaaniapakkumine ei rakendu Kliendile automaatselt vaid tuleb Kliendi poolt aktiveerida, kas Telia 

esinduses või iseteeninduses ja seda ka p-s 4 toodud soodustuse vahetuse korral. 
7. Lisateenuste kasutamise tingimused on kättesaadavad Telia veebilehelt ja Kampaanias osaleja 

kohustub nendega ise eelnevalt tutvuma.  
8. Telia ei vastuta temast  mitteolenevatel põhjustel Lisateenuse kasutamisel esineda võivate häirete eest 

ega selle eest, kui Kampaanias osaleja kasutab Lisateenust mittenõuetekohaselt. 
9. Tingimuste p-s 3 nimetatud soodustuse kehtivuse periood ei pikene perioodi võrra mil Lisateenus ei 

olnud Teliast  mitteolenevatel põhjustel Kampaanias osalejale kättesaadav või oli häiritud. 
10. Kampaaniapakkumisega saab liituda ka Klient, kelle Lisateenuse kasutajakonto on käesoleva 

Kampaaniaga liituda soovimise hetkel seotud mõne muu Telia Lisateenuse osas korraldatud 
kampaaniapakkumisega, näiteks on Kliendil aktiivne Telia Leheriiuli 3-kuuline tasuta proovipakkumise 
soodustus, mille korral rakendub 50% soodustus peale tasuta perioodi lõppu. Selline Klient peab 
vastama ka punktis 2.1 toodud tingimusele. 

11. Kui klient ei soovi Lisateenust kasutada, on tal õigus see igal ajal Telia iseteeninduses lõpetada.  Kui 
klient soovib Lisateenuse kasutamist jätkata ka peale sellele soodustuse kehtivuse perioodi lõppemist, 
kohustub ta tasuma antud Lisateenuse kasutamise eest tasu vastavalt Hinnakirjale. 

12. Mobiilse Elu paketi lepingu ajutisel peatamisel Lisateenuse soodustuse kehtivuse periood ei pikene. 
13. Kampaaniapakkumine lõppeb, kui Kampaanias osaleja soodustuse kehtivuse perioodil: 

13.1. lõpetab ise või temaga lõpetatakse Mobiilse Elu liitumisleping; 
13.2. tellib Mobiilse Elu interneti mahu, millele Kampaania ei kehti;  
13.3. Telia lõpetab Lisateenuse pakkumise oma klientidele.  

14. Telial on õigus vastava vajaduse tekkimisel teha muudatusi või täpsustusi pakkumise tingimustes, 
paigutades sellekohased teated kodulehele www.telia.ee. Muudatused jõustuvad alates nende Telia 
poolt avalikustamise päevast. 

15. Pakkumisega seoses tekkivate küsimuste korral on võimalik pöörduda Telia poole kliendiinfotelefonil 
123, teise operaatori võrgust numbril 639 7130 või lähimasse Telia esindusse. 

http://www.telia.ee/

