
 

Teenusetingimused nr ET.05.VA.08.A  

Teenuse nimetus: Muusikateenus Spotify Premium ja Family 

 

1. Teenuse kirjeldus 

Spotify on muusika striimimise teenus, mis annab ligipääsu üle 30 miljonile muusikapalale maailmas 
kuulamiseks telefonis, tahvel- või sülearvutis, samuti osades televiisorites ja autodes. Teenuse 
kirjeldusega on võimalik tutvuda Kodulehel. 

Tasuline Spotify Premium teenus sisaldab endas tasuta versiooniga võrreldes kõrgemat 
helikvaliteeti, lugude seadmesse salvestamise võimalust, reklaamivaba kuulamist ning piiramatut 
lugude vahele jätmise võimalust. 

Teenusega liitumise eelduseks on isikliku Spotify kasutajakonto olemasolu või selle vormistamine 
teenuse tellimise käigus. Liitumisel oma olemasoleva Spotify kontoga säilivad Kliendil kõik tema 
varasemad playlistid ja kasutaja seadistused. 

Kliendil on võimalik Telia vahendusel tellida järgmisi Spotify muusikateenuse pakette:  

• Spotify Premium pakett ühele kasutajale; või 

• Spotify Family perepakett kuni kuuele kasutajale. 

Spotify Family (edaspidi „perepakett“) sisaldab endas Spotify Premium versiooni kasutusõigust kuni 
kuuele kasutajale. Perepaketti haldab ja kuutasu teenuse kasutamise eest tasub ainult Klient, kes  
teenuse tellis (edaspidi ka „paketi omanik“).  

Perepaketis on igal liidetud kasutajal oma isiklik Spotify Premium konto koos kõigi sellest tulenevate 
võimalustega. Perepaketti kasutajate lisamine toimub läbi Spotify keskkonna, kust paketi omanik 
saab saata kutse Perepaketi kasutajale nende e-posti aadressile. Täpsemad vormistamise juhised 
on leitavad siit.  

Spotify Premium ja Spotify Family pakette on võimalik tellida kõikidel Telia Klientidel. 

2. Teenuse kasutamise tingimused 

Teenuse tellimine toimub Telia e-Keskkonnas, kus Klient saab valida endale sobiva Spotify paketi. 
Pärast teenuse tellimist saadab Telia Kliendile tema poolt määratud e-postile tellimuse kinnituse. 

Kui Klient on juba tasulise Spotify Premium kasutaja ja ta soovib tellida teenuse Telia vahendusel, 
tuleb tal eelnevalt lõpetada olemasolev Premium pakett läbi Spotify. Peale nimetatud tellimuse 
lõppemist (1-30 päeva jooksul sõltuvalt tema Spotify kontol näidatud viimasest maksetähtajast) saab 
liituda teenusega läbi Telia.  

Teenuse kasutusele võtmiseks on vajalik internetiühenduse kasutamise võimalus ning toimiv e-posti 
aadress või Facebooki konto. Klient saab teenust kasutada laadides oma nutiseadmesse või 
arvutisse Spotify rakenduse või kasutada teenuse veebiversiooni. Teenuse kasutuselevõtuks on 
vajalik kasutajatunnuse ja parooli sisestamine.   

Klient võib Spotify kontole olla samaaegselt sisse logitud kõikidest oma seadmetest (nt nutitelefon, 
tahvelarvuti, lauaarvuti), kuid teenust saab reaalajas kasutada vaid ühest seadmest korraga.  

Perepaketi tellimisel peavad paketiga liituvad kasutajad tulenevalt Spotify kasutustingimustest 
kinnitama, et elavad paketi omanikuga samal aadressil. Perepaketiga liituvad kasutajad võivad, aga 
ei pea olema paketi omaniku pereliikmed. Spotify jätab endale õiguse keelduda perepaketi kasutaja 
konto avamisest või see igal ajal tühistada kui leiab tõendamist mittevastavus nimetatud tingimusele.  

Spotify Premium teenuse kasutamise suhtes kehtivad lisaks käesolevale teenusetingimusele:  

• Telia Eesti AS Hinnakiri ja Üldtingimused; 

• Spotify kasutustingimused. 

https://www.telia.ee/era/mobiil/lisateenused/spotify
https://www.spotify.com/ee/
https://www.telia.ee/spotify-uus-teenus#kasutajatelisamine
https://www.spotify.com/ee/legal/end-user-agreement/
https://www.telia.ee/ettevottest/hinnakiri
https://www.telia.ee/images/documents/lepingud/lepingud-ja-tingimused/telia_eesti_as_yldtingimused_2505_est.pdf
https://www.spotify.com/ee/legal/end-user-agreement/


 

Telia ei vastuta temast mitteolenevatel põhjustel Spotify teenuse kasutamisel esineda võivate 
häirete eest ega selle eest, kui Klient või perepaketi kasutaja kasutab Spotify teenust 
mittenõuetekohaselt. 

Kliendil on õigus teenuse kasutamine igal ajal lõpetada, esitades sellekohase avalduse Telia e-
Keskkonna (s.o iseteeninduse) kaudu. Perepaketi omaniku poolt teenuse lõpetamisel lõpeb ka 
perepaketi kasutajate õigus teenust kasutada. 

3. Teenuse tasud   

Klient tasub Spotify teenuse kasutamise eest kuutasu vastavat Telia Hinnakirjale, mis lisatakse 
Kliendi igakuisele arvele.  

Kõikidele Spotify Premium üksikkasutaja paketiga esmakordselt liitunud Klientidele laieneb 1-kuuline 
(võrdub 30 päevaga) tasuta prooviperiood. Spotify Family perepaketile tasuta prooviperiood ei 
rakendu. 

Teenusel on päevapõhine kuutasu arvestus. Teenuse eest arveldatakse alates teenuse tellimise 
kuupäevast.  


