
 

 
 

„Vabariigi aastapäeva kampaania 2017“ tingimused 
 
Vabariigi aastapäeva kampaania perioodil on kampaanias osalejal võimalik Teliast osta 
kampaaniatooteid ja saada kingituseks kaasa 50 € väärtuses sooduskoodi valitud 
lisaseadme soetamiseks.  
 
 
1.         Telia Eesti AS (edaspidi Telia) korraldab ajavahemikul 17.02.2017 – 26.02.2017 
turunduskampaania nimetusega „Vabariigi aastapäeva kampaania 2017“ (edaspidi 
Kampaania) käesolevas dokumendis toodud tingimustel (edaspidi 
Kampaaniatingimused). 
2.         Kampaanias saavad osaleda Telia olemasolevad era- ja ärikliendid järgmiselt: 
2.1      eraklient ja äriklient, kes Kampaaniaperioodil liitub Mobiilse elu kuutasulise 
interneti paketiga või juba kasutab seda; või 
2.2      eraklient, kes Kampaaniaperioodil liitub teenusega Telia TV või juba kasutab 
seda (va nn vana nutiTV kliendid); 
2.3      äriklient, kes liitub Kampaaniaperioodil alates 19.01.2015 müüki tulnud 4G 
mobiilse internetiga telefonis või juba kasutab seda; 
 
3.         Kampaaniapakkumine kehtib järgmistele kaupadele: 
3.1      Apple iPhone SE 16GB 
3.2      Apple iPhone SE 64GB 
3.3      Sony  Xperia Z5 Dual SIM 
3.4      Huawei          P8 Lite 
3.5      Apple Apple iPad Air2 128GB Wifi+4G tahvelarvuti 
3.6      Huawei          MediaPad T2 PRO 10.1 4G+Wifi 
3.7      Samsung      49" LED-TELER SAMSUNG K5502 
3.8      LG       55'' LED-TELER LG UH605 
3.9      Lenovo          Ideapad 110-15ISK 
3.10    HP      SÜLEARVUTI HP PAVILION 14-AL100NO 
 
4.         Punktis 3 nimetatud Kampaaniatoote soetamisel saab Kampaanias osaleja kaasa 
50 € väärtuses sooduskoodi, millega on tal võimalik Teliast soetada lisaseadmeid Telia 
e-poest alajaotuste „Telefonid“, „Arvutid“, „Telerid“, „Kaamerad“, „Heliseadmed“ ning 
„Vaba aeg ja sport“ alt.  
Sooduskoodiga ei ole võimalik soetada lisaseadmeid Telia e-poe alajaotustest: 
„Teenused ja seadmed“ „Nutitelefonid“, „Nuputelefonid“, „Lauatelefonid“, „Mobiilsed 
võrguseadmed“, kõnekaardid, sülearvutid, Tahvelarvutid, Lauaarvutid, Võrguseadmed, 
„Ekraanilahendused“, „Telerid“, „Televisioon“. Kampaaniapakkumine kehtib kuni 
kampaaniakaupa jätkub. 
5.         Kampaaniatoote ostmisel saab kampaanias osaleja soodustuse realiseerimiseks 
personaalse sooduskoodi. Kliendil on õigus koodi realiseerida kuni 05.03.2017, pärast 
mida kaotab kood kehtivuse ning Telia ei rahulda hilisemaid pretensioone (koodi 
kasutamata jätmisega seoses). 



 

 
 

6.         Kampaanias osaleja saab ühe sooduskoodi ühe punktis 3 soetatud 
Kampaaniatoote kohta. 
7.         Sooduskoodi saamise ja kasutamisega ei kaasne tingimustes nimetatud 
teenuste/teenuspaketi tähtajalist kasutamise kohustust. 
8.         Telial on õigus vastava vajaduse tekkimisel teha muudatusi või täpsustusi 
Kampaaniatingimustes, paigutades sellekohased teated kodulehele www.telia.ee 
ning Telia esindustesse. 

9.         Kampaaniaga seoses tekkivate küsimuste korral on Kliendil võimalik pöörduda 
Telia poole kliendiinfotelefonil 123, teiste operaatorite võrkudest helistades: 639 7130 või 
lähimasse Telia esindusse. 

 
 
 

http://www.telia.ee/

