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Käesolevas teenuslepingus (edaspidi „Leping“) on Klient ja Telia Eesti  AS (edaspidi „Telia“) edaspidi eraldi nimetatud ka „Pool“ 
ning koos „Pooled“. 

Üldsätted 

1. Käesolev Leping on sõlmitud Kliendi ja Telia vahel ülalnimetatud Teenuse kasutamise võimaldamiseks.  

2. Omavahelistes suhetes lähtuvad Pooled Lepingust, Poolte vahel sõlmitud kliendilepingust (edaspidi „Kliendileping“), 
Telia üldtingimustest (edaspidi „Üldtingimused“), Telia valguskaabli kiu rendi eeskirjast (edaspidi „Valguskaabli Kiu Rendi 
Eeskiri“), Telia hinnakirjast (edaspidi „Hinnakiri“) ja ülalnimetatud Teenusetingimustest. Lepingule alla kirjutamisega 
kinnitab Klient, et on ülalmainitud dokumentide sisuga tutvunud ning kohustub neis sätestatust kinni pidama.  

3. Telia võimaldab Kliendile Teenuse tarbimise alates ülalmainitud Teenuse aktiveerimise kuupäevast.  

Arveldused 

4. Klient kohustub maksma Teliale kõik Teenusega seonduvad tasud kooskõlas Lepingu, Valguskaabli Kiu Rendi Eeskirja, 
Hinnakirja ja ülalmainitud Teenusetingimustega Telia poolt Kliendi arveldusaadressile saadetud arve kohaselt.  

Lepingu kehtivus 

5. Käesolevat Lepingut kohaldatakse alates Lepingu sõlmimise kuupäevast ja Leping on sõlmitud tähtajatult.  

6. Leping lõpeb Poolte kokkuleppel, Poolte vahel sõlmitud Kliendilepingu ülesütlemisel või muul seaduslikul alusel.  

7. Pooltel on õigus Leping ühepoolselt üles öelda Valguskaabli Kiu Rendi Eeskirjas ja/või seaduses sätestatud korras.  

8. Pooled on kohustatud täitma kõik Lepingust tulenevad kohustused ka pärast Lepingu ülesütlemist või lõppemist.  

  



 

 

 

Lõppsätted 

9. Kõik Lepingu muudatused vormistatakse kirjalikult ja allkirjastatakse mõlema Poole poolt, v.a. Telia poolt ühepoolselt 
muudetavad dokumendid.  

10. Pooled on kohustatud teatama oma andmete muudatustest teisele Poolele koheselt, kuid hiljemalt viieteistkümne (15) 
kalendripäeva jooksul muudatuse toimumisest.  

11. Käesoleva Lepingu sõlmimisega lõppevad Kliendi ja Telia vahel käesolevas Lepingus nimetatud Teenus(t)e kasutamise 
võimaldamiseks eelnevalt sõlmitud leping(ud). 

 
Käesolev Leping on koostatud eesti keeles, kahes (2) eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb üks eksemplar.  

Leping on sõlmitud  

 
ETTEVÕTE TELIA EESTI AS 

ALLKIRJASTAJA   ALLKIRJASTAJA, AMET 

ESINDUSÕIGUSE ALUS esindab volituse alusel 
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allkiri  

 


