Teenusetingimused nr ET.05.IN.89.A.

Teenuse nimetus:

1. Teenuse kirjeldus
1.1. Telia Leheriiul on Kliendi poolt kokkupandav kuutasu põhine teenus digitaalsete ajalehtede ja
ajakirjade tellimiseks ja lugemiseks. Ühe fikseeritud kuupõhise tasu eest saab Leheriiuli teenuse
tellija endale korraga lugemiseks valida kolm väljaannet. Tellitud valikut saab edaspidi muuta ja
hallata läbi Telia iseteeninduse. Koos tellijaga saavad lugemisõiguse (samade väljaannete
lugemiseks) lisaks ka kuni 5 tellija poolt määratud lisakasutajat. Teenus on välja töötatud
koostöös partneritega — AS Ekspress Meedia ja AS Õhtuleht Kirjastus.
1.2. Telia Leheriiuli teenus sisaldab endas valikut kodumaistest digitaalsetest ajalehtedest ja –
ajakirjadest, väljaannete detailne loetelu on toodud teenuse Kodulehel.
1.3. Teenust on võimalik tellida kõikidel Telia Klientidel.

2. Teenuse kasutamise tingimused
2.1. Teenuse kirjeldusega on võimalik tutvuda Kodulehel.
2.2. Klient saab Telia Leheriiuli teenust kasutada laadides oma nutiseadmesse tellitud ajalehtede
ja ajakirjade vastavad mobiilirakendused või lugeda neid väljaandeid otse veebist.
2.3. Pärast teenuse tellimist Telia keskkonnas saadetakse Kliendile tema poolt määratud epostile tellimuse kinnitus ning link isikliku lugejaparooli määramiseks (Ekspresskonto parool), mille
abil Klient logib edaspidi sisse oma paketti valitud väljaannete mobiilirakendustele,
veebiportaalidele ja mobiililehtedele.
2.4. Tellija saab oma paketis sisalduvaid ajalehti või ajakirju soovi korral igakuiselt muuta Telia
iseteeninduses (muudetud tellimus jõustub järgmise kalendrikuu algusest). Lisaks saab tellija
määrata täiendavalt kuni 5 kasutajat, kes saavad tasuta ligipääsu tellija paketi väljaannete
lugemiseks. Uusi lisakasutajaid saab lisada või olemasolevaid kasutajaid muuta igal ajal ning
muudatused jõustuvad koheselt.
2.5. Teenuse kasutamiseks on vajalik internetiühenduse kasutamise võimalus ning toimiv e-posti
aadress.
2.6. Telia Leheriiuli teenuse kasutamise suhtes kehtivad lisaks käesolevale teenusetingimusele:
Teenuse sisuks olevate väljaannete pakkujate AS-i Õhtuleht Kirjastus ja AS-i Ekspress
Meedia Üldtingimused, mis on kätte saadavad Kodulehel;
Telia Eesti AS Hinnakiri ja Üldtingimused.
2.7. Telia ei vastuta temast mitteolenevatel põhjustel Telia Leheriiuli teenuse kasutamisel esineda
võivate häirete eest.

3. Teenuse tasud
3.1. Kliendil tuleb tasuda Telia Leheriiuli teenuse kasutamise eest kuutasu vastavat Telia
Hinnakirjas toodud tasule, mis lisatakse Kliendi igakuisele arvele. Kõikidele teenusega
esmakordselt liitunud Klientidele laieneb 1-kuuline (võrdub 31 päevaga) tasuta prooviperiood.
3.2. Teenusel on päevapõhine kuutasu arvestus. Teenuse eest arveldatakse alates teenuse
tellimise kuupäevast, sõltumata teenuse aktiveerimisest. Teenuse lõpetamisel Kliendi poolt
kalendrikuu kestel säilib Kliendil lugemisõigus kalendrikuu lõpuni.

4. Muud tingimused
4.1. Telial on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid teenuse tingimusi Telia Üldtingimustes
ettenähtud korras, teavitades sellest ette 1 kuu. Juhul, kui tingimuste muutmise teade avaldatakse
Kodulehel, siis loetakse, et Klient on teate kätte saanud selle Kodulehel avaldamisest.
4.2. Teenuse kohta tekkivate küsimuste korral tuleb pöörduda Telia klienditeeninduse poole.
4.3. Kliendil on õigus taganeda sidevahendi abil sõlmitud lepingust 14 päeva jooksul, esitades
sellekohase avalduse Telia iseteeninduse kaudu. Lepingust taganemise juhend ning avalduse
vorm on toodud Kodulehel.
4.4. Kliendil on õigus Telia Leheriiuli teenuse kasutamine igal ajal lõpetada, esitades sellekohase
avalduse Telia iseteeninduse kaudu.

