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Kehtivad alates 01.09.2022 

 

 

1. Üldinfo 

 
1.1. Üüri tingimused kehtivad Klientidele, kes on sõlminud Teliaga üürilepingu (Leping) Teliale 
kuuluva  seadme (Seade) üürimiseks Telia teenuse kasutamise otstarbel. 

1.2. Üüri tingimustes sätestamata küsimustes juhinduvad Klient ja Telia kliendilepingust, 
üldtingimustest, hinnakirjast, Lepingust ja muudest Telia viidatud tüüptingimustest (nt 
kampaaniatingimustest jms. 

 

2. Seadme üleandmine 

 

2.1. Telia annab Seadme Kliendile üle kas Lepingu, akti, saatelehe vms Seadme üleandmist 
tõendava dokumendi või Seadme kättesaamist kinnitava toimingu (nt kättesaamine 
pakiautomaadist) alusel. 

2.2. Seadme juhusliku hävimise või kahjustumise risk läheb Telialt Kliendile üle Seadme Kliendi 
poolt vastuvõtmise hetkest. 

2.3. Seadme kättesaamisel tuleb Kliendil kontrollida Seadme töökorras olekut ning puuduse 
avastamisel teavitada sellest Teliat hiljemalt 7 päeva jooksul Seadme vastuvõtmisest. 

 

3. Seadme kasutamise tingimused 

 
3.1. Telia annab Kliendile Seadme üürile hinnakirjas toodud igakuise tasu (Üüri) eest. 

3.2. Kliendil tuleb: 

3.2.1. tasuda Seadme eest Üüri Telia poolt esitatud arve alusel Seadme kättesaamise päevast 
arvates; 

3.2.2. Üüri tuleb tasuda ka juhul, kui Kliendil puudub võimalus Telia teenuseid kasutada (sh 
ajutise lepingu peatamise teenuse rakendamise, Kliendi võlgnevusel teenuse piiramise või 
teenuse rikke tõttu); 

3.2.3. Klient peab kasutama Seadet heaperemehelikult ja nõuetekohaselt vastavalt Seadme 
otstarbele ja Klient peab rakendama oma kulul meetmeid, mis välistavad Seadme 
varguse, kaotsimineku, hävimise ja kahjustumise (sh nt mehaanilise vigastuse, niiskuse- 
või vedelikukahjustuse, äikesekahjustuse vms). 

3.3. Telia kõrvaldab omal kulul need Seadme rikked, mis ei ole põhjustatud Kliendi poolt 
Lepingus toodud kohustuse rikkumisest. Telia parandab sellisel juhul Seadme või pakub Kliendile 
välja Seadme vahetamise võimaluse Kliendi teate kätte saamisele järgneva tööpäeva jooksul. 
Kolmanda osapoole teenuse mittetoimimist Seadmes ei loeta puuduseks. Telia tagab Seadme 
toimimise üksnes Telia teenustega seoses. Klient peab teavitama Teliat Seadme rikkest või 
puudusest hiljemalt 7 päeva jooksul rikke ilmnemisest. 

3.4. Kui Seade on hävinud, kadunud või varastatud või Seade ei tööta Kliendi vastutusel 
olevatest põhjustest, tuleb Kliendil tasuda Lepingu rikkumise eest Lepingus toodud suuruses 
kahjuhüvitist.  

3.5. Lepingu rikkumise korral vastutab Klient Telia ees ka juhul, kui rikkumine oli vabandatav. 

3.6. Klient ei tohi anda Seadet allüürile ilma Telia eelneva kirjaliku nõusolekuta. 

3.7. Telial on õigus piirata Kliendile üüritavate Seadmete arvu. 

 
 
 



 

4. Seadme tagastamine 

 4.1. Lepingu üles ütlemiseks peab Klient teatama sellest Teliale. Leping loetakse lõppenuks 
Seadme kohesel väljaostmisel või Seadme ja sellega kaasas olnud komponentide (nt kaabel, pult, 
jms) tagastamisel Teliale Lepingus märgitud viisil. 

4.2. Seadme saab tagastada Telialt saadud koodi alusel pakiautomaati või Telia poolt Kliendile 
avaldatud muul viisil.  Seade loetakse Teliale üle antuks pakiautomaadi kaudu Teliale saatmise 
hetkest või Telia poolt akti, saatelehe vms Seadme vastu võtmist tõendava dokumendi 
väljastamisel või toimingu tegemisel. 

4.3. Kui Lepingus on märgitud Seadme tagastamise kohaks Seadme asukoht, lepivad pooled 
kokku tööpäeva ja aja, millal Telia saab seadme Kliendi juurest ära viia. Klient peab võimaldama 
Teliale määratud ajal juurdepääsu Seadmele. Kui Klient ei ole kahel järjestikusel kokkulepitud ajal 
taganud Teliale Seadme ära viimiseks juurdepääsu, on Telial õigus nõuda Kliendilt Lepingus 
toodud summas kahjuhüvitist, mis lisandub Kliendi järgmisele perioodilisele arvele. 

4.4. Telia võib nõuda Kliendilt seoses Seadme tagastamisega Seadme asukohas lisandunud 
kulude (nt tehniku visiidi tasu, kulleritasu vms) tasumist. 

4.5. Kui tagastatud Seade on rikutud või kahjustatud või puuduvad sellega kaasas olnud 
komponendid Kliendist tulenevatel põhjustel, on Telial õigus nõuda Kliendilt Lepingus toodud 
summas kahjuhüvitist Lepingu rikkumise eest ning Teliale tekitatud kahju hüvitamist osas, mida 
vastav kahjuhüvitis ei kata, hiljemalt 30 päeva jooksul Seadme seisukorra tuvastamisest. 

4.6. Kliendi poolt tasumisele kuuluva kahjuhüvitise jm Lepingust tulenevate maksete tasumiseks 
esitab Telia Kliendile arve, mille Klient on kohustatud tasuma sellel märgitud tähtajaks. 

 

 

5. Lepingu kehtivus ja ülesütlemine 

 
5.1. Leping konkreetse Seadme osas jõustub alates Lepingu sõlmimise kuupäevast ning kehtib 
kuni Seadme tagastamiseni Teliale. 

5.2. Telial võib Lepingu ühepoolselt ja erakorraliselt kas tervikuna või konkreetse Seadme osas 
üles öelda, teatades sellest Kliendile vähemalt 5 päeva ette kui: 

5.2.1. Klient rikub Lepingu tingimusi (sh ei ole tasunud Üüri kolmel järgneval maksetähtpäeval); 
5.2.2. Kliendil on tekkinud võlgnevus Telia ees muudest lepingutest tulenevalt või; 
5.2.3. Kliendi suhtes algatatakse pankrotimenetlus. 

5.3. Kliendil on õigus Leping konkreetse Seadme osas igal ajal üles öelda, teatades sellest 
Teliale vähemalt 5 päeva ette ja ostes Seadme välja või tagastades Seadme Teliale. 

 


