
     

 
 
Kampaaniapakkumise „Spotify Premium ja Spotify Family -50% Mobiilse Elu internetimahuga alates 
10GB-st“ tingimused 
 

 

1. Telia Eesti AS (edaspidi Telia) korraldab ajavahemikul 27.08.2018 kuni 31.05.2019 
(Kampaaniaperiood) kampaaniapakkumise „Spotify Premium ja Spotify Family -50% Mobiilse 
Elu internetimahuga alates 10GB-st“ (edaspidi Kampaania) 

2. Kampaania tingimused kehtivad Telia lepingulisele erakliendile (edaspidi Klient) 
3. Kampaaniapakkumist saavad Kampaaniaperioodil kasutada uue, alates 08.05.2018 müüki tulnud 

Mobiilse Elu Kliendid, kes kasutavad Internetipaketti mahuga alates vähemalt 10GB.  
4. Kampaaniapakkumisele vastav Klient saab 2 (kaheks) aastaks arvates Kampaaniapakkumise 

vormistamisest igakuiselt lisateenuse Telia Spotify Premium või Telia Spotify Family kuutasu 
soodustust -50% tavahinnast (edaspidi Kampaaniapakkumine). Peale 2 aasta möödumist 
rakendub hinnakirjajärgne hind. 

5. Kampaaniapakkumine jätkub ka siis kui klient vahetab Telia Spotify Premium teenuse Telia Spotify 
Family teenuse vastu või vastupidi. 

6. Kampaaniapakkumine aktiveeritakse igale tingimustele vastavale Kliendile automaatselt. 
7. Spotify teenuse kasutamise tingimused on kättesaadavad veebilehelt www.spotify.com ja 

Kampaanias osaleja kohustub nendega ise tutvuma.  
8. Telia ei vastuta temast  mitteolenevatel põhjustel Spotify teenuse kasutamisel esineda võivate 

häirete eest ega selle eest, kui Kampaanias osaleja kasutab Spotify teenust mittenõuetekohaselt. 
9. Tingimuste p-s 4 nimetatud periood ei pikene perioodi võrra mil Spotify teenus ei olnud Teliast  

mitteolenevatel põhjustel Kampaanias osalejale kättesaadav või oli häiritud. 
10. Kampaaniapakkumisega ei saa liituda Klient, kelle Spotify kasutajakonto on käesoleva 

Kampaaniaga liituda soovimise hetkel seotud mõne muu Telia Spotify Premium või Telia Spotify 
Family teenuse osas korraldatud kampaaniapakkumisega. 

11. Kampaaniapakkumine lõppeb, kui Kampaanias osaleja: 
11.1 lõpetab ise või temaga lõpetatakse Kampaaniapakkumist omava mobiiltelefoninumbri 
kasutamiseks sõlmitud liitumisleping; 
11.2 teeb Kampaaniapakkumist omava mobiiltelefoninumbriga seoses paketivahetuse (so 
liigub Mobiilse Elu lahendusest välja); 
11.3 teeb Kampaaniapakkumist omavale mobiiltelefoninumbrile ümbervormistuse.  
11.4 tellib Mobiilse Elu interneti mahu, millele Kampaania ei kehti.   
11.5 Telia lõpetab Telia Spotify Premium või Telia Spotify Family lisateenuse pakkumise oma 
klientidele.  

12. Klientidel, kes liitusid ajavahemikul 03.07.2017 kuni 31.12.2017 pakkumisega „Spotify Premium -
50% Mobiilse Eluga alates 8GB-st“ ja valivad uue Mobiilse Elu (müügis alates 02.05.2018) 
internetimahu alates 10GB-st, jätkub Spotify Premium -50% soodustus endistel tingimustel.  

13. 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. 

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

 

http://www.spotify.com/
http://www.telia.ee/

