
 

 
 

Kampaania lõppes 03.11.2022 
 
Kampaaniapakkumise „Järelmaks soodusintressiga Telia 1 klientidele“ tingimused 
 

 

1. Telia Eesti AS (edaspidi Telia) korraldab ajavahemikul 01.08.2022 kuni 02.11.2022 
(Kampaaniaperiood) kampaaniapakkumise „Järelmaks soodusintressiga Telia 1 klientidele“ 
(edaspidi Kampaania) 

2. Kampaania tingimused kehtivad Telia lepingulisele erakliendile (edaspidi Klient), kellega Telia on 
sõlminud Kampaaniaperioodil järelmaksu lepingu ning täidetud on üheaegselt kõik alljärgmised 
tingimused: 
2.1. kes on liitunud Telia 1 kampaaniapakkumisega Telia 1 kampaaniatingimustel; 
2.2. kes  on  sõlminud Teliaga lepingud vähemalt ühe järgmise side teenuse (edaspidi: Põhiteenus)  

kasutamiseks:    
2.2.1. tema nimele on registreeritud Telia TV teenus; 
2.2.2. tema   nimele   on   registreeritud   Telia 1 Kampaaniatingimuste   lisas   1   (Lisa   1)   toodud 

parameetritega Koduinternet;  
2.2.3. tema nimele on registreeritud Telia kuutasuline mobiilne internet (v.a. 50MB andmemaht, mis  

lisandub  kõnesidepaketiga  ja  M2M)  või  on  ta  era või  ärikliendi  mobiilse  interneti 
isiksustatud  kasutajaks  (st  tema  nimele  on  vormistatud  era-arve,  ta  on  isikustatud  e-
Teeninduse vahendusel isikukoodi kaudu või Mobiil-ID vahendusel). 

3. Telia järelmaksu tingimustega on võimalik tutvuda Telia veebilehel.   
4. Kampaaniapakkumisele vastavale Kliendile rakendab Telia järelmaksu soodusintressi alljärgnevalt: 

4.1. määraga 0%, lepingutasu 1 eurot, mida võib Telia  rakendada üksnes piiratud ajavahemikul valitud 
seadmete ostu korral. Seadmetele, millele ei kehti Telia järelmaksu soodusintress 0%, 
kohaldatakse intressi 21,9%. 

5. Soodusintress rakendub järelmaksu lepingu sõlmimise hetkel ja kehtib kogu järelmaksu lepingu vältel 
v.a juhul kui Klient ei vasta sõlmitud järelmaksu lepingu kehtivuse ajal enam Kampaaniatingimustele. 

6. Soodusintressi kohaldatakse ainult ühe korra järelmaksu lepingu sõlmimise hetkel.  
7. Telial on õigus soodusintressi ühepoolselt kampaania perioodil sõlmitud järelmaksu lepingutes muuta 

järgmistel juhtudel: 
7.1. Kui klient ei vasta enam punktis 2.1. toodud tingimustele, s.t Telia Klient, kes kasutab Telia 1 

kampaaniapakkumist, loobub vähemalt ühest punktides 2.2.1 kuni 2.2.3 toodud Põhiteenustest, 
kohaldatakse intressi 21,9%. 

7.2. Telia  ütleb üles Põhiteenuse  kasutamise aluseks oleva lepingulise suhte kas vastavas lepingus 
või seaduses ettenähtud juhtudel (nt seoses võlgnevusega)  

8. Telia ei kasuta õigust  intressi muutmiseks kui Teliast tulenevatel tehnilistel põhjustel ei ole Kliendil 
võimalik kasutada Põhiteenust või  lepingu lõpetab Klient Teliast tulenevatel muudel asjaoludel sh 
sideteenuse lepingu ühepoolse muutmise olukorras või Telia-poolsel lepingu rikkumise juhul. 

9. Intressi muudatust kohaldatakse punktis 7 nimetatud  asjaolude ilmnemisele järgneval 
arveldusperioodil 

10. Muudetud intressi korral ei ennistata algset intressi kui  järelmaksu lepingu kehtivuse perioodil Klient 
liitub taas Telia poolt pakutava Põhiteenusega. 

11. Järelmaksulepingu ühepoolsel muutmisel ei lisandu täiendavat lepingutasu. 
12. Intressi muudatuse korral saadetakse Kliendi poolt avaldatud kontaktandmetele (e-posti aadress) kogu 

teave lepingu muudatuse osas.  Muudetud maksegraafikuga ja Euroopa Tarbijakrediidi Standardinfo 

Teabelehega  on Kliendil võimalik tutvuda ka Telia iseteeninduses.  Vastav teave säilitatakse 

taasesitataval  kujul, millega on Ostjal võimalik tutvuda igal ajahetkel. 

13. Muudetud järelmaksulepingu tingimustega mittenõustumisel on Kliendil võimalik leping üles öelda,  

esitades sellekohase sooviavalduse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. 

14. Lepingu ülesütlemisel kuulub Kliendi poolt tasumisele üksnes kauba kogumaksumuse jääk lepingu 

ülesütlemise aja seisuga.  

15. Kampaania kehtib ainult Telia esindusest ja e-poest ostetud kauba puhul. 

https://www.telia.ee/images/documents/kampaaniad/telia1/Telia%201_kampaania_tingimused.pdf
https://www.telia.ee/images/documents/kampaaniad/telia1/Telia%201_kampaania_tingimused.pdf
https://www.telia.ee/images/documents/jarelmaks/Telia_jarelmaksu_tingimused.pdf


 

 
 

16. 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. 

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

 
 
Näide kkm kohta 0 intress ja 1 euro lepingutasu: 
Krediidi kulukuse määr on 0,1% aastas järgmistel näidistingimustel: kauba hind kohe tasudes 500 €; 
lepingutasu 1 €; tarbijakrediidilepingu kestus 48 kuud; fikseeritud intress arvutatuna igakuiselt laenu jäägilt 
0%. Tarbija poolt makstav tagasimaksete summa on 501,00 €, mis sisaldab: kauba makseid 500 €; 
intressikulu 0 € ja lepingutasu 1€. Tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Järelmaksu pakkujaks on Telia 
Eesti AS (tegevusloa number 4.1-1/17, aadress Mustamäe tee 3, 15033, Tallinn). Enne tehingu sõlmimist 
tutvu täpsemate järelmaksu tingimustega ning vajaduse korral konsulteeri asjatundjaga. 
 
Näide kkm kohta kui intress muutub: 
Krediidi kulukuse määr on 26,23% aastas järgmistel näidistingimustel: kauba hind kohe tasudes 500 €; 
lepingutasu 19,90 €; tarbijakrediidilepingu kestus 48 kuud; fikseeritud intress arvutatuna igakuiselt laenu 
jäägilt 21,9%. Tarbija poolt makstav tagasimaksete summa on 779,85 €, mis sisaldab: kauba makseid 500 
€; intressikulu 259,95 € ja lepingutasu 19,90 €. Tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Järelmaksu 
pakkujaks on Telia Eesti AS (tegevusloa number 4.1-1/17, aadress Mustamäe tee 3, 15033, Tallinn). Enne 
tehingu sõlmimist tutvu täpsemate järelmaksu tingimustega ning vajaduse korral konsulteeri asjatundjaga. 

 
 

 
 

 

http://www.telia.ee/

