
 

 
 

Lisa 1 
Turunduskampaania „Setanta Sports äpi promokood“ tingimused 
 

 

1. Telia Eesti AS (edaspidi Telia) korraldab ajavahemikul 17.01.2022-31.12.2023 (Kampaania 
periood) Kampaania mille raames vahendab koostööpartneri Setanta Sports LLC (edaspidi 
Koostööpartner) Setanta Sports (https://welcome.setantaSports.com) teenuse promokoodi, 
millega on võimalik Setanta Sports teenust kasutada tasuta vastavalt käesolevatele 
tingimustele (edaspidi: Pakkumine).  

 
2. Kampaania tingimused kehtivad nii uuele kui olemasolevale Telia eraisikust kliendile 
(edaspidi Klient), kes Kampaaniaperioodil kasutavad Telia TV paketti Family ja/või Mobiilse 
Elu Piiramatu mahuga internetipaketti.  

 
3. Kampaania Pakkumine  ei kehti Kliendile, kes ei vasta Kampaania tingimustele  (sh, kui 
tal on muu Telia TV või muu mahuga Mobiilse elu internetipakett või kui vastav teenus on 
ajutiselt peatatud). 
 
4. Promokoodi saamiseks peab Kampaaniatingimustele vastav Klient pöörduma Telia poole  
tingimuste punktis 10 nimetatud kanalite vahendusel. 
 
5. Setanta Sports teenusega liitumine ja selle tarbimine toimub Telia koostööpartneri Setanta 
Sports veebikeskkonnas või äpis ning vastavalt Koostööpartneri tingimustele (mh peavad 
Kliendil olema täidetud vastava teenuse kasutamiseks vajalikud tehnilised tingimused).  

 
6. Klient saab Telia poolt vahendatava promokoodi alusel kasutada Setanta Sports teenust 

tasuta: 
 

a. kuni vastava kalendriaasta lõpuni (Soodusperiood), mil promokood taotletakse  
(s.o kuni 31. detsembrini k.a alates soodustuse taotlemise hetkest).  Setanta 
Sports teenuse tasuta kasutamise jätkamiseks peab Klient 2023 aasta alguses 
taotlema Telialt uue promokoodi; või 

 
b. kuni punktis 2 märgitud teenuse lõpetamise või lepingu peatamiseni. 

 
7. Pakkumist saab Kampaanias osaleja kasutada ainult Kampaania perioodi jooksul ja 

hilisemaid pretensioone (soodustuse kasutamata jätmisega seoses) ei rahuldata.  
 

8. Telia ei ole Setanta Sports teenuse pakkujaks ega vastuta Koostööpartneri teenuse 
toimimise eest. Kõik teenusega seonduvad pretensioonid ja pöördumised tuleb Kliendil 
edastada Koostööpartnerile. 
 

9. Telial on õigus vastava vajaduse tekkimisel teha muudatusi või täpsustusi 
Kampaaniatingimustes (sh Kampaania pakkumine lõpetada) paigutades sellekohased 
teated kodulehele www.telia.ee. Muudatused jõustuvad alates nende Telia poolt 
avalikustamise päevast. 

 

https://welcome.setantasports.com/
http://www.telia.ee/


 

 
 

10. Promokoodi taotlemiseks ning Kampaaniaga seoses tekkivate küsimuste korral on 
võimalik pöörduda Telia poole kliendiinfotelefonil 123, teise operaatori võrgust või 
välismaalt helistades +372 639 7130 või lähimasse Telia esindusse või veebichatti. 

 
 
 
 
 
 
 


