Üüri tingimused nr ET.05.SE.06.B
Üldinfo
•
•

Üüri tingimused kehtivad Klientidele, kes on sõlminud Teliaga üürilepingu (Leping) Teliale
kuuluva seadme (Seade) üürimiseks.
Üüri tingimustes sätestamata küsimustes juhinduvad Klient ja Telia kliendilepingust,
üldtingimustest, hinnakirjast, Lepingust ja muudest Telia viidatud tüüptingimustest (nt
kampaaniatingimustest jms).

Seadme üleandmine
•

•
•

Telia annab Seadme Kliendile üle kas Lepingu, akti, saatelehe vms Seadme üleandmist
tõendava dokumendi või Seadme kättesaamist kinnitava toimingu (nt kättesaamine
pakiautomaadist) alusel.
Seadme juhusliku hävimise või kahjustumise risk läheb Telialt Kliendile üle Seadme Kliendi
poolt vastuvõtmise hetkest.
Seadme kättesaamisel tuleb Kliendil kontrollida Seadme töökorras olekut ning puuduse
avastamisel teavitada sellest Teliat hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul Seadme
vastuvõtmisest.

Seadme kasutamise tingimused
•
•

•

•

•
•

•

Telia annab Kliendile Seadme üürile hinnakirjas toodud igakuise tasu (Üüri) eest Lepingus
märgitud teenuse (Teenus) kasutamiseks.
Kliendil tuleb tasuda Seadme eest Üüri Telia poolt esitatud arve alusel Seadme
kättesaamise päevast arvates. Üür kuulub tasumisele ka juhul, kui Kliendil puudub temast
olenevatel põhjustel võimalus Teenust kasutada (nt ajutise lepingu peatamise, võlgnevuse
tõttu Teenuse piiramise, rikke vms korral).
Klient peab kasutama Seadet heaperemehelikult ja nõuetekohaselt vastavalt Seadme
otstarbele ja kasutusjuhendile. Klient peab rakendama oma kulul meetmeid, mis välistavad
Seadme varguse, kaotsimineku, hävimise ja kahjustumise (sh nt mehaanilise vigastuse,
niiskuse- või vedelikukahjustuse, äikesekahjustuse vms).
Telia kõrvaldab omal kulul need Seadme rikked, mis ei ole põhjustatud Kliendi poolt
eelmises punktis toodud kohustuse rikkumisest. Telia parandab sellisel juhul Seadme või
pakub Kliendile välja Seadme vahetamise võimaluse Kliendi teate kätte saamisele järgneva
tööpäeva jooksul.
Klient peab teavitama Teliat Seadme rikkest hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul rikke
ilmnemisest.
Kui Seade on hävinud, kadunud või varastatud või Seade ei tööta Kliendi vastutusel
olevatel põhjustel, tuleb Kliendil tasuda Lepingu rikkumise eest kahjuhüvitist Lepingus
toodud suuruses. Lepingu rikkumise korral vastutab Klient Telia ees ka juhul, kui rikkumine
oli vabandatav.
Klient ei tohi anda Seadet teise isiku kasutusse, sh allüürile ja/või hoiule ilma Telia eelneva
kirjaliku nõusolekuta.

Seadme tagastamine
•
•
•

Lepingu lõppemisel peab Klient Teliale tagastama töökorras Seadme koos sellega kaasas
olnud komponentidega (nt kaabel, pult jms).
Kui Lepingus on märgitud Seadme tagastamise kohaks Telia esindus, peab Klient
tagastama Seadme esindusse kolmekümne (30) päeva jooksul Lepingu lõppemisest.
Kui Lepingus on märgitud Seadme tagastamise kohaks Seadme asukoht, peab Klient
teatama Teliale seitsme (7) päeva jooksul Lepingu lõppemisest Tööpäeva ja aja, millal Telia
saab seadme Kliendi juurest ära viia. Kui Klient seda ei tee, teatab Telia Kliendile ise

•
•

•

•

Seadme äraviimise aja ning Klient peab võimaldama Teliale määratud ajal juurdepääsu
Seadmele.
Telia võib nõuda Kliendilt seoses Seadme tagastamisega Seadme asukohas lisandunud
kulude (nt tehniku visiidi tasu, kulleritasu vms) tasumist.
Kui Klient ei tagasta Teliale Seadet või ei võimalda Telial Seadet ära viia kolmekümne (30)
päeva jooksul Lepingu lõppemisest, loetakse, et Telia on kaotanud viivituse tõttu huvi
Seadme tagasi saamise vastu. Sellisel juhul Telia võib nõuda Seadme tagastamise asemel
ja Klient kohustub maksma kahjuhüvitist Lepingu rikkumise eest Lepingus toodud suuruses.
Lisaks võib Telia nõuda Kliendilt tekitatud kahju hüvitamist, kui kahjuhüvitis ei kata kogu
Teliale tekkinud kahju.
Kui tagastatud Seade ei tööta Kliendi vastutusel olevatel 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 kolmekümne (30)
päeva jooksul Seadme seisukorra tuvastamisest.
Kliendi poolt tasumisele kuuluva kahjuhüvitise jm Lepingust tulenevate maksete tasumiseks
esitab Telia Kliendile arve, mille Klient on kohustatud tasuma sellel märgitud tähtajaks.

Lepingu kehtivus ja ülesütlemine
•
•

•

Leping kehtib alates Lepingu sõlmimise kuupäevast tähtajatult.
Telial võib Lepingu ühepoolselt ja erakorraliselt kas tervikuna või konkreetse Seadme osas
üles öelda, teatades sellest Kliendile vähemalt viis (5) päeva ette kui:
- Klient rikub Lepingu tingimusi (sh ei ole tasunud Üüri kolmel järgneval
maksetähtpäeval);
- Kliendil on tekkinud võlgnevus Telia ees muudest lepingutest tulenevalt;
- lõpeb Lepingus märgitud Teenuse kasutamise aluseks olev teenuseleping;
- Klient tellib Lepingus märgitud Teenusele ajutise lepingu peatamise;
- Klient soovib Teenuse kasutamise asukohta muuta, kuid tehnilistel põhjustel ei ole
Teenuse kasutamine Kliendi soovitud asukohas võimalik või on uues asukohas
Teenuse kasutamiseks vajalik teistsuguse seade;
- Klient esitab Teliale taotluse Teenuse mõne teise teenuse vastu vahetamiseks, ja
vastavat Seadet ei ole võimalik kasutada uue teenuse kasutamiseks;
- selgub (sh teenuselepingu sõlmimise järgselt), et Telial ei ole tehnilistel põhjustel siiski
võimalik Kliendile Teenust pakkuda;
- Kliendi suhtes algatatakse pankrotimenetlus.
Kliendil on õigus Leping konkreetse Seadme osas igal ajal üles öelda, teatades sellest
Teliale vähemalt viis (5) päeva ette ja tagastades Seadme Teliale.

