
 
TEENUSLEPING NR 
 
Klient 

Nimi Kliendinumber 

Kontaktisik Telefon Viitenumber 

Arveldusaadress Arveldusperiood 
kalendrikuu 

 
Telia 

Nimi 
Telia Eesti AS 

Registrikood 
10234957 

Aadress 
Mustamäe tee 3, 15033 Tallinn 

Riketest teatamise number 
+372 6025252 

Tehnilise toe e-post 
juhtimiskeskus@telia.ee 

 
Teenus 

Nimetus ja tingimused 
Riigisisene digitaalpüsiliin, Teenusetingimused nr ET.05.PÜ.12.E 

Sidevahendi nr 

Püsiliini lõpp-punkt A Püsiliini lõpp-punkt B 

Telia telekommunikatsioonivõrgu lõpp-punkt A Telia telekommunikatsioonivõrgu lõpp-punkt B 

Juurdepääsuvõrgu osa komponentide arv Transpordivõrgu osa komponent 

Kaugus püsiliini lõpp-punktide vahel (km) Püsiliini infoedastuskiirus 

Püsiliini lõpp-punkt A liides Püsiliini lõpp-punkt B liides 

Teenuse aktiveerimise kuupäev 

 
Käesoleva Teenuslepingu (alljärgnevalt Leping) sõlmimisega lõppevad Kliendi ja Telia Eesti AS (alljärgnevalt "Telia", eraldi "Pool" ja koos "Pooled") vahel 
käesolevas Lepingus fikseeritud Teenus(t)e kasutamise võimaldamiseks eelnevalt sõlmitud leping(ud). 
ÜLDSÄTTED 
1. Käesolev Leping on sõlmitud Kliendi ja Telia vahel ülalnimetatud Teenuse kasutamise võimaldamiseks. 
2. Omavahelistes suhetes lähtuvad Pooled Lepingust, Kliendilepingust, Üldtingimustest, Püsiliini Eeskirjast, Hinnakirjast 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 Teenustega seonduvad tasud kooskõlas Lepingu, Püsiliini Eeskirja, Hinnakirja ja ülalmainitud Teenusetingimustega 
Telia poolt eelpool sätestatud Kliendi arveldusaadressile saadetud arve kohaselt. 
LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE, LÕPPEMINE JA ÜLESÜTLEMINE 
5. Käesolevat Lepingut kohaldatakse alates Lepingu sõlmimise kuupäevast ning Leping kehtib ( ) kuud. 
6. Juhul, kui Klient ei teavita Teliat Lepingu ülesütlemise soovist kirjalikult vähemalt üks (1) kuu enne Lepingu punktis 5 kindlaks määratud Lepingu kehtivuse 
lõppu, pikeneb Leping automaatselt ning kehtib seejärel tähtajatult. 
7. Pooltel on õigus Leping ühepoolselt üles öelda Üldtingimustes, Püsiliini Eeskirjas ja/või õigusaktides sätestatud korras. 
8. Leping lõpeb Poolte vahel sõlmitud Kliendilepingu lõppemisel või muul õigusaktides sätestatud alusel. 
9. Pooled on kohustatud täitma kõik Lepingust tulenevad kohustused ühe (1) kuu jooksul pärast Lepingu üles ütlemist või lõppemist. 
10. Kõik Lepingu muudatused, v.a Telia poolt ühepoolselt muudetavad dokumendid, vormistatakse kirjalikult ja allkirjastatakse mõlema Poole poolt. 
11. Pooled on kohustatud teatama oma andmete muudatustest teisele Poolele koheselt, kuid mitte hiljem kui viieteistkümne (15) päeva jooksul muudatuse 
toimumisest. 
VASTUTUS 
12. Juhul, kui Leping lõpeb või öeldakse üles seoses Kliendi poolse Lepingu rikkumisega või Kliendi poolse sooviavaldusega enne Lepingu punktis 5 toodud 
Lepingu tähtaja lõppu, kohustub Klient tasuma Teliale Lepingu punktis 5 sätestatud Lepingu kehtivuse perioodi lõpuni tasumisele kuuluvad kuutasud 
ühekordse maksena Telia poolt Kliendile esitatava arve kohaselt. 
 
Käesolev leping on allkirjastatud Poolte selleks volitatud esindajate poolt. 
 

Klient, esindab volituse alusel Telia Eesti AS, esindab volituse alusel 
Nimi ja allkiri Nimi ja allkiri 
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