
Turunduskampaania „Kõrgema internetikiiruse proovipakkumine” tingimused  

 

1. Telia Eesti AS (edaspidi Telia) korraldab turunduskampaania nimetusega "Kõrgema  

internetikiiruse proovipakkumine" (edaspidi Kampaania) ajavahemikul 14.09.2022 - 

30.11.2022 (edaspidi Kampaania kehtivuse aeg) käesolevates kampaaniatingimustes  

(edaspidi Kampaaniatingimused) toodud tingimustel.  

 

2. Kampaania raames Telia võimaldab Kliendil, kes kasutab teenuse "Koduinternet" raames  

kaabliga internetiteenust, kasutada Kampaania kehtivuse ajal ühe astme võrra kõrgemat 

ühenduskiirust (seejuures katkevad senised soodustused, mis Koduinternetile kehtivad) Kliendi 

kasutuses olnud senise ühenduskiiruse hinnakirja järgse tavahinnaga 31 päeva jooksul (edaspidi 

Prooviperiood) alates kõrgema ühenduskiiruse aktiveerimise päevast alljärgnevalt:  

2.1. Kiirust kuni 12 Mbit/s / 1 Mbit/s või kuni 20 Mbit/s / 5 Mbit/s kiiruse kuni 5 Mbit/s / 1 Mbit/s 

hinnakirja järgse tavahinnaga;  

2.2. Kiirust kuni 20 Mbit/s / 5 Mbit/s kiiruse kuni 10 Mbit/s / 2 Mbit/s hinnakirja järgse tavahinnaga;  

2.3. Kiirust kuni 40 Mbit/s / 10 Mbit/s kiiruse kuni 20 Mbit/s / 5 Mbit/s või kuni 12 Mbit/s / 1 Mbit/s 

hinnakirja järgse tavahinnaga;  

2.4. Kiirust kuni 60 Mbit/s / 10 Mbit/s kiiruse kuni 40 Mbit/s / 10 Mbit/s hinnakirja järgse 

tavahinnaga;  

2.5. Kiirust kuni 50 Mbit/s / 50 Mbit/s kiiruse kuni 10 Mbit/s / 10 Mbit/s hinnakirja järgse 

tavahinnaga;  

2.6. Kiirust kuni 100 Mbit/s / 100 Mbit/s kiiruse kuni 50 Mbit/s / 50 Mbit/s või kuni 10 Mbit/s / 10 

Mbit/s hinnakirja järgse tavahinnaga.  

 

3. Kampaania pakkumine ei kehti Kampaaniatingimustes nimetamata kaabliga Koduinterneti  

internetiteenuse ühenduskiiruste vahel liikumiste suhtes ega ka klientidele, kel on Telia 1 Kampaania 

raames Koduinterneti soodustusi ega ka klientidele, kes ei saa astme võrra suuremat kiirust 

tehnoloogiliste piirangute tõttu. 

 

4. Prooviperioodi jooksul on Kliendil võimalik loobuda kõrgema ühenduskiiruse  

kasutamisest. Kui Klient jätkab kõrgema ühenduskiiruse kasutamist Prooviperioodi  

lõppedes, kohustub ta pärast Prooviperioodi tasuma kõrgema ühenduskiiruse kasutamise  

eest tasu vastavalt Hinnakirjale.  

 

5. Kampaania pakkumist saab iga Klient kasutada vaid üks kord Kampaania kehtivuse ajal,  



mis tähendab, et Kliendi poolt mitmekordsel kõrgema ühenduskiiruse tellimisel rakendab  

Telia Kampaania pakkumist vaid Kliendi poolt kõrgema ühenduskiiruse esmakordsel  

tellimisel.  

 

6. Telial on õigus vastava vajaduse tekkimisel teha muudatusi või täpsustusi  

Kampaaniatingimustes, paigutades sellekohased teated Kodulehele www.telia.ee ning Telia  

esindustesse. Muudatused loetakse Kliendile teatavaks tehtuks alates nende paigutamise  

hetkest Kodulehele.  

 

7. Kampaaniaga seoses tekkivate küsimuste korral on kliendil võimalik pöörduda Telia  

esindusse või helistada erakliendi teeninduse telefonile 123 


