Kõnede ja sõnumite hinnad
Lahenduse kuutasu

40 €

Kõnede maht kõikidesse Eesti võrkudesse

piiramatu*

Kõneminut mahu täitumisel*

0,0352 €/min

Sõnumite (SMS ja MMS) maht kõikidesse
Eesti võrkudesse (sh. MMS-sõnum Eestist
välismaale)

1000 tk tasuta

Sõnum (SMS) mahu täitumisel

0,0607 €/tk

Sõnum (MMS) mahu täitumisel

0,2703 €/tk

Kõned Eestist Baltimaadesse ja
Skandinaaviasse**

100 min tasuta

Kõneminut mahu täitumisel**

Vastavalt Eestist välismaale helistamise hinnakirjale

Sõnumid (SMS) Eestist Baltimaadesse ja
Skandinaaviasse**

100 tk tasuta

Sõnum mahu täitumisel**

Vastavalt Eestist välismaale helistamise hinnakirjale

Kõned ja sõnumid Eestist mujale välismaale

Vastavalt Eestist välismaale helistamise hinnakirjale

*Piiramatule kõne- ja sõnumipaketile rakendub mõistliku kasutuse põhimõte, mille
kohaselt hakkab peale 4000 kõneminuti täitumist kehtima paketis määratud mahtu
ületav hind.
**Läti, Leedu Soome, Rootsi, Taani ja Norra
Mobiilse Äri Piiramatu+ kõne- ja sõnumimahtu saab kasutada lisaks Eestile ka teistes
Euroopa Liidu riikides koduvõrgu tingimustel ja ilma rändlusteenuse lisatasudeta.
Hinnad ei sisalda käibemaksu

HINNASTAMISE TINGIMUSED
•

Jooksval kuul tellitud mahumuudatus rakendub kohe.

•

Kuutasusid arvestatakse nii liitumise kui lõpetamise kuul päevapõhiselt.

•

Kõnepaketi kuutasus sisalduvate kõnede mahu hulka ei arvestata kõnesid
erihinnastusega võrkudesse ja kõneteenusnumbritele.

•

Sõnumiks loetakse nii SMS- kui MMS-sõnumit.

•

Paketi kuutasus sisalduvate sõnumite mahu hulka ei arvestata sõnumeid SMSteenusnumbritele.

•

Kuutasu eest võimaldatavat, aga kasutamata jäänud mahtu ei saa üle kanda
järgmisesse kuusse.

KÕNEPAKETI KASUTAMINE RÄNDLUSES EUROOPA LIIDU RIIKIDES
Olles ühes Euroopa Liidu riigis rändluses, saad kasutada Mobiilse Äri kõnepaketi
kuutasus sisalduvat kõnede ja sõnumite mahtu Euroopa Liidu (sh kohalikele
numbritele, Eestisse) riikide tavanumbritele helistamiseks ja sõnumite saatmiseks.
Kõned ja sõnumid eritasulistele numbritele rändluses maksavad enamasti 3-6 €/min
ja neid kõnesid ei arvestata paketi mahu sisse. Nendele numbritele helistamise tasu
kehtestab välisoperaator, kelle teenuseid kasutatakse. Eritasulised numbrid on
erinevad teenusnumbrid nagu lennu- ja laevafirmad, pangad, parkimisteenuse
pakkujad jt. Näiteks Soomes on eritasulised suunad järgmised: +358 100; +358 200;
+358 600; +358 700; +358 800 (loetelu ei ole lõplik).
Ettevõtte sisesed kõned on tasuta vaid Eestis. Olles ühes Euroopa Liidu riigis
rändluses, loetakse ettevõtte sisesed kõned samuti Mobiilse Äri kõnepaketi kuutasus
sisalduva kõnede mahtu sisse.
Vastuvõetavad kõned on tasuta nii Eestis kui ka rändluses teistes Euroopa Liidu
riikides.
Rändluses Euroopa Liidu riikides MMS-i saates ja vastu võttes internetitasu ei
arvestata.
Helistades mõnes Euroopa Liidu riigis rändluses olles muudesse riikidesse, mis ei
kuulu EL-i, jääb kõneminuti hind olenevalt kõne suunast (vastavalt sellele, mis riigi
numbrile helistatakse) enamasti vahemikku 0,19-7 €/min. Täpsemat infot vaata
alamlehelt helistamine välismaal.
Euroopa Liidu riigid (EL) on Euroopa Majanduspiirkonna riigid ning muud riigid, kus
rändlusregulatsioon kehtib: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia,
Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta,
Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia,
Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Ungari, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Prantsuse
Guajaana, Reunion, Saint Martin, San Marino, Vatikan, v.a nende riikide territooriumil
leviva satelliitside võrkudes.
Rändlusteenuste mõistliku kasutamise reeglitega ettenähtud piiride ületamisel
rakendub rändluse lisatasu. Mõistliku kasutamise reeglid ja rändluse lisatasud on
toodud kodulehel. Paketi tingimustes nimetamata rändlusteenuste kasutamisel
rakenduvad vastavad rändlusteenuse ja/või hinnakirja tasumäärad ning tingimused.
Loen lähemalt
HELISTAMINE EESTIST VÄLISMAALE
NB! Eestist välismaale helistamisel kehtivad erihinnad, mis sõltuvad riigist, kuhu
helistad. Tutvun hindadega
INTERNETI HINNAD

Andmemaht kasutamiseks Baltimaades ja Skandinaavias*

Piiramatu

Andmemaht kasutamiseks mujal Euroopa Liidus**

12 GB

Kuutasu

12 €

* Rakendub kõikidele mahuvalikutele maksimaalne võimalik üles- ja allalaadimise
kiirus. See võimaldab 5G nutiseadmega kasutada kiiruseid kuni 2 Gbit/s alla ja 500
Mbit/s üles, 4G nutiseadmega kasutada kiiruseid kuni 1,2 Gbit/s alla ja 150 Mbit/s
üles ning 3G nutiseadmega kuni 42,2 Mbit/s alla ja 5,7Mbit/s üles. • Piiramatu
andmemahuga pakett on mõeldud kasutamiseks mobiiltelefonis. Telia eeldab, et
klient kasutab andmemahtu mõistlikult, st tavapäraseks tarbimiseks (millega ei segata
teisi sideteenuste kasutajaid ega tekitata Telia võrgus häireid). Ebamõistlik
kasutamine on käsitatav Lepingu olulise rikkumisena, mille korral on Telial õigus
peatada teenuse osutamine kuni rikkumise lõpetamiseni. Samuti on Telial vastavalt
üldtingimustele õigus “Ärikliendipakett Euroopas Premium” liitumisleping kliendile
sellest teatades üles öelda. Telial on õigus 2 TB andmemahu täitumisel piirata paketi
andmeside kiirus 5 Mbit/s peale jooksva kuu lõpuni.
** Euroopa Liidus kasutatava andmemahu suurus arvutatakse ülaltoodud
internetimahtude hinna baasil.
Hinnad ei sisalda käibemaksu
Hinnastamise tingimused
•

Andmeside mahuühikud: 1 MB=1 024 kB; 1 GB=1 048 576 kB.

•

Jooksval kuul tellitud mahumuudatus rakendub kohe.

•

Individuaalse ja jagatava interneti kuutasusid arvestatakse liitumise,
lõpetamise ja vahetuse kuul päevapõhiselt.

•

Paketi kuutasus sisalduvate kõnede mahu hulka ei arvestata kõnesid
erihinnastusega võrkudesse ja kõneteenusnumbritele.

•

Rändluses Euroopa Liidus (EL) ja Euroopa majanduspiirkonna (EEA) riikides
MMS-i saates ja vastu võttes internetitasu ei arvestata.

•

Paketi kuutasus sisalduvate sõnumite mahu hulka ei arvestata sõnumeid SMSteenusnumbritele.

•

Kuutasu eest võimaldatavat, aga kasutamata jäänud mahtu ei saa üle kanda
järgmisesse kuus.

•

Paketi tingimustes nimetamata rändlusteenuste kasutamisel rakenduvad
vastavad rändlusteenuse ja/või Hinnakirja tasumäärad ning tingimused.

