
Teenusetingimused nr ET.05.TU.03.B. 

Teenuse nimetus: 

 

1. Teenuse kirjeldus 

 
1.1. Teenuse raames annab Telia kliendi kasutada tarkvara (edasi Arvuti Küberkaitse), mis aitab 
kaitsta ettevõtte arvuteid viiruste ja pahavara eest ning pakub kaitset ka ettevõtte e-posti 
keskkonnale (sh e-posti kaitse pilvekeskkondadele nagu Microsoft 365 ja Google Workspace) ja 
pilveteenustele (näiteks OneDrive, Dropbox jms). 

1.2. Arvuti Küberkaitse üks litsents võimaldab rakendada kaitset kuni kolmele kasutajaseadmele 
– 1 arvuti (kohustuslik) ja valikuliselt kuni 2 nutiseadet (näiteks nutitelefon ja tahvelarvuti). 

1.3. Klient saab ise Arvuti Küberkaitse all olevate seadmete kogust suurendada või vähendada. 

1.4. Arvuti Küberkaitset saab tellida kahel viisil: 

 
       Arvuti Küberkaitse platvorm, mida klient ise haldab ja mille raames: 

 Telia annab kliendi kasutusse Arvuti Küberkaitse tarkvara ja tarkvara paigaldus- ning 
seadistusjuhendi; 

 Telia teostab kliendile kliendikohase Arvuti Küberkaitse haldusportaali loomise ja esmase 
seadistamise; 

 Telia tagab kliendile muutmisõigustes ligipääsu Arvuti Küberkaitse haldusportaali; 

 klient paigaldab ja seadistab tarkvara ettevõtte arvutites ja nutiseadmetes; 

 klient rakendab soovi korral ettevõtte e-posti keskkonna ja pilveteenuste kaitse; 

 klient opereerib iseseisvalt Arvuti Küberkaitse haldusportaaliga ja reageerib 
ohuteavitustele vastavalt enda kehtestatud reeglitele; 

 soovi korral pöördub Telia poole tasulise abi saamiseks. 

 

       Arvuti Küberkaitse teenus koos Telia poolse haldusega, mille raames: 

 Telia annab kliendi kasutusse Arvuti Küberkaitse tarkvara ja tarkvara paigaldusjuhendi; 

 Telia teostab kliendile kliendikohase Arvuti Küberkaitse haldusportaali loomise ja esmase 
seadistamise; 

 klient paigaldab ja seadistab tarkvara ettevõtte arvutites ja nutiseadmetes; 

 Telia teostab Arvuti Küberkaitse haldusportaalis kliendikohased viirusekaitse, pahavara 
jms tõrje seadistused ning muudab neid vastavalt valdkondlikele parimatele praktikatele 
ning ohuolukordade muutumise trendidele maailmas; 

 soovi korral Telia abistab klienti ettevõtte e-posti keskkonna ja pilveteenuste kaitse 
rakendamisel ja seadistamisel; 

 Telia jälgib kliendi Arvuti Küberkaitse tööd ning teostab vajadusel tarkvarauuenduste 
paigaldamise; 

 Telia reageerib vastavalt vajadusele automaatselt tuvastatud ohuolukordadele ning 
kokkuleppel kliendiga teavitab sellest või kaasab intsidendi lahendamisse klienti või tema 
IT partnerit; 

 Kliendi soovil Telia tagab kliendile vaatleja õigustes ligipääsu Arvuti Küberkaitse 
haldusportaali; 

 Telia väljastab kliendi soovil Arvuti Küberkaitse kohaseid teavitusi ja raporteid. 

 
 
 



 

2. Täiendavad teenuse tingimused 

 2.1. Klient on vastutav tarkvara paigalduse eest ettevõtte arvutites ja nutiseadmetes vastavalt 
paigaldusjuhendile. 

2.2. Telia üksnes vahendab tarkvara ning ei saa mõjutada tarkvara funktsionaalsust ega selle 
arendamist. 

2.3. Telia saab teha vaid neid haldustegevusi, mida tarkvaratootja haldusliides võimaldab. 

2.4. Telia ei vastuta viiruste ja pahavara riskide või muudele arvutitele põhjustatud kahjude 
tekkimise eest, olenemata Arvuti Küberkaitse tarkvara kasutamisest. 

2.5. Teenuse toimimiseks vajalikud ressursid (näiteks interneti ühendus, vajalikud ligipääsud) 
tagab klient. 

2.6. Teenus ei ole tehnilistel põhjustel rakendatav e-posti keskkonnale, mis ei võimalda luua 
SPF- ja DMARC-kontrollidele lubavaid erisusi IP-aadresside alusel. 

 

3. Klienditoe poole pöördumine 

 3.1. Pöördumist saab Teliale edastada; 

 Helistades klienditoe telefonil +372 606 9944 või kirjutades klienditoe e-posti aadressil 
help@telia.ee. 

• Klienditugi võtab vastu ja lahendab pöördumisi tööajal. 

• Telia alustab pöördumise lahendamist tööajal 4 tunni jooksul pöördumise 
vastuvõtmisest. 

• Pöörduja peab kindlasti telefoni teel kättesaadav olema. Vajadusel peab kätte saadav 
olema ka volitatud isik. 

• Veateated tuleb edastada telefoni teel, muud küsimused võib edastada ka e-posti 
kaudu. 

• Tehtud pöördumisi saab jälgida IT-portaalis https://teenindus.telia.ee/. 

 

4. Teenuse tasu 

 4.1. Teenuse tasud on kirjeldatud hinnakirjas. 

4.2. Teenuse kuutasu arvutamisel lähtub Telia kaitse all olevate arvutite maksimaalsest arvust 
vastava arvelduskuu jooksul. 

4.3. Teenuse kuutasule lisandub täiendavalt tellitud tööde tasu vastavalt hinnakirjas toodule. 

 

5. Täiendavad lepingu tingimused 

 5.1. Lisaks lepingule ja käesolevatele teenusetingimustele juhinduvad pooled omavahelistes 
suhetes IT-teenuste eeskirjast, üldtingimustest ning hinnakirjast. 

5.2. Kui Telia puutub teenuse osutamise raames kokku isikuandmetega (nt kui kaitstavas 
seadmes sisalduvad kliendi töötajate põhiandmed), toimub nende töötlemine Telia, kui volitatud 
töötleja, poolt vastavalt IT-teenuste eeskirjas toodule. 

5.3. Vajadusel fikseerivad pooled isikuandmete töötlemisega seonduvad üksikasjad 
eraldiseisvalt. 
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