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1. Üldsätted
1.1 Käesolevad Telia Eesti AS (edaspidi Telia), seadmete kasutustingimused (edaspidi
Tingimused) kehtivad Klientide suhtes, kes on sõlminud Teliaga seadmete kasutuslepingu
(edaspidi Leping) Teliale kuuluva(te) seadme(te) (edaspidi Seade) kasutamiseks kooskõlas
käesolevate Tingimustega.
1.2 Omavahelistes suhetes juhinduvad Pooled Kliendilepingust, Üldtingimustest, Hinnakirjast,
Lepingust, asjakohastest kampaaniatingimustest ja Tingimustest. Tingimustes reguleerimata
küsimustes (sealhulgas Tingimuste muutmise osas) lähtuvad Pooled Kliendilepingus ja
Üldtingimustes (edaspidi Üldtingimused) sätestatust.
2. Seadme kasutamise tingimused
2.1 Telia annab Seadme Kliendi kasutusse Lepingus nimetatud Telia teenuse kasutamise
eesmärgil.
2.2 Klient on kohustatud:
2.2.1 kasutama Seadet heaperemehelikult ja sihtotstarbeliselt, järgides Seadme kasutamisel ka
vastava Seadme tehnilises dokumentatsioonis ja/või kasutusjuhendis ette nähtud nõudeid;
2.2.2 tagama Seadme nõuetekohase kasutamise, hooldamise ja säilimise omal kulul selliselt, et
on välistatud Seadme vargus, kaotsiminek, hävimine, kahjustumine ja/või rikkumine
(sealhulgas mehhaanilise vigastuse, niiskuse- või vedelikukahjustuse, äikesekahjustuse
ja/või muu samalaadse sündmuse tulemusel);
2.2.3 teavitama Teliat esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 7 (seitsme) kalendripäeva
jooksul Tingimuste punktis 2.2.2 toodud asjaolu ilmnemisest;
2.2.4 tagastama Teliale Seadme vastavalt Lepingus toodule ja kooskõlas Tingimustes
sätestatuga.
2.3 Kui Seadme Kasutustähtaja vältel ilmneb Seadmel selle sihtotstarbelist kasutamist takistav
rike või puudus ja selle tekkimise põhjuseks pole Kliendi poolt Tingimuste punktis 2.2.2 toodud
kohustuse rikkumine, kõrvaldab Telia Seadme rikke või puuduse omal kulul ja mõistliku aja
vältel. Mõistlikuks ajaks loetakse Seadme rikke kõrvaldamist või Kliendile Seadme välja
vahetamise võimaluse pakkumist järgmise tööpäeva jooksul Kliendi sellekohase soovi Telia
poolt kätte saamisest.
2.4 Kui Seade on hävinud, kadunud või varastatud või Seadmel on ilmnenud rike või puudus, mis
on tingitud Kliendi tegevusest või tegevusetusest Seadme kasutamisel (sh mehaanilised
vigastused, niiskuse- või vedelikukahjustus, äikesekahjustus), on Telial õigus nõuda Kliendilt
Lepingus määratletud suuruses kahjuhüvitist Lepingu rikkumise eest ja Teliale tekitatud kahju
hüvitamist osas, mida kahjuhüvitis ei kata.
2.5 Lepingu rikkumise korral vastutab Klient Lepingu rikkumise eest ka juhul, kui Lepingu
rikkumine oli vabandatav.
3. Seadme valduse üleandmine ja vastuvõtmine
3.1 Seade loetakse Kliendi poolt vastu võetuks ja Seadme otsene valdus Telialt Kliendile üle
läinuks olenevalt Seadme kätte toimetamise viisist kas Lepingu, Seadme üleandmisevastuvõtmise akti või mõne muu Seadme üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi
(näiteks saateleht) või Seadmete kättesaamist kinnitava muu toimingu (näiteks Seadme
vastuvõtmine pakiautomaadi kaudu personaalset uksekoodi kasutades) alusel. Seadme
juhusliku hävimise või kahjustumise risk läheb Telialt Kliendile üle Seadme vastuvõtmise
hetkest.
3.2 Seadme kätte saamisel kontrollib Klient võimalikult koheselt, kuid mitte hiljem kui 7 (seitsme)
kalendripäeva jooksul alates Seadme otsese valduse vastu võtmise kuupäevast üle Seadme
seisukorra ja normaalse eesmärgipärase toimimise. Seadme seisukorda või toimimist
puudutavatest probleemidest teavitab Klient Teliat 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul Seadme
kätte saamisest.
3.3 Kui Seadme vastuvõtmise aluseks oleval dokumendil ei ole toodud Seadme seerianumbrit, on
Kliendile üle antud Seadme seerianumbri info Kliendile kättesaadav, kui Klient logib Kodulehe
www.telia.ee kaudu sisse Iseteenindusse.
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4. Seadme tagastamise tingimused
4.1 Klient on kohustatud tagastama Teliale Seadme samas seisundis ja komplektsuses, milles ta
Seadme sai, arvestades normaalset kulumist.
4.2 Kui Lepingus on märgitud Seadme tagastamise kohaks Seadme asukoht, teatab Klient Teliale
7 (seitsme) kalendripäeva jooksul arvates Lepingu lõppemisest konkreetse Seadme osas
tööpäeva ja aja, millal Klient võimaldab Telia poolt volitatud isikule juurdepääsu Seadmele
selle äraviimiseks. Kui Klient ei ole nimetatud tähtaja jooksul Teliale teatanud Seadme
tagastamise aega, teatab Telia Kliendile ise Seadme äraviimise aja ning Klient kohustub
tagama Teliale viimase määratud ajal juurdepääsu Seadmele.
4.3 Kui Lepingus on märgitud Seadme tagastamise kohaks Telia esindus, tagastab Klient Seadme
Telia esindusse hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates Lepingu lõppemisest
konkreetse Seadme osas. Kui Klient ja Telia lepivad erandina eeltoodust kokku, et Seadme
tagastamine toimub Seadme asukohas, on Telial õigus nõuda Kliendilt sellega kaasnevate
kulude hüvitamist (näiteks tehniku visiidi tasu, kulleritasu vms).
4.4 Kui Klient ei ole tagastanud Seadet või võimaldanud Teliale juurdepääsu Seadmele 30
(kolmekümne) kalendripäeva jooksul Lepingu lõppemisest, loetakse, et Telia on kaotanud
viivituse tõttu huvi Seadme tagastamise vastu. Taolisel juhul loobub Telia Seadme
tagastamise nõudest ja Telial on õigus nõuda Kliendilt Seadme tagastamise asemel Lepingus
määratletud suuruses kahjuhüvitist Lepingu rikkumise eest ning Teliale tekitatud kahju
hüvitamist osas, mida vastav kahjuhüvitis ei kata.
4.5 Pooled on kokku leppinud, et Telial on õigus tutvuda Seadme seisukorraga 30 (kolmekümne)
kalendripäeva jooksul alates Seadme Kliendi poolt Teliale tagastamisest. Kui ilmneb, et Kliendi
poolt üle antud Seade on rikutud või kahjustatud (sh nt äikese- või veekahjustuse
tulemusena), on Telial õigus nõuda Kliendilt Lepingus toodud suuruses kahjuhüvitist Lepingu
rikkumise eest ja vajadusel ka Teliale tekitatud kahju hüvitamist osas, mida vastav kahjuhüvitis
ei kata.
4.6 Kliendi poolt tasumisele kuuluva kahjuhüvitise või muu summa kohta esitab Telia Kliendile
arve, mille Klient on kohustatud tasuma sellel märgitud tähtajaks.
5. Lepingu tähtaeg ja ülesütlemine
5.1 Leping konkreetse Seadme osas jõustub alates Lepingu sõlmimise kuupäevast ja on sõlmitud
tähtajatuna.
5.2 Mõlemal poolel on õigus Leping konkreetse Seadme osas igal ajal üles öelda, teatades
sellest teisele Poolele ette vähemalt 5 (viis) kalendripäeva.

