
 

Teenusetingimused nr ET.05.VA.04.B             ERAKLIENT 

Teenuse nimetus: Era-arve 

 

1. Numbri omanik - isik, kes on sõlminud Telia Eesti ASga (edaspidi Telia) liitumislepingu, mille 
alusel talle on eraldatud mobiiltelefoninumber ja SIM-kaart. 

2. Kasutaja - käesoleva lepingu sõlminud isik, kes kasutab numbri omaniku poolt tema valdusse 
antud mobiiltelefoninumbrit ja SIM-kaarti. 

3. Kasutaja on teadlik, et pärast lepingu sõlmimist võimaldatakse kasutajal Telia poolse tehnilise 
võimaluse olemasolul kasutada ning tarbida kõiki Telia poolt mobiilsidevõrgu vahendusel 
pakutavaid teenuseid, mida numbri omanik ei võimalda kasutajal tarbida. 

4. Juhul, kui kasutaja tarbib neid teenuseid, mida numbri omanik ei ole võimaldanud kasutajal 
tarbida, siis laienevad talle ning Teliale kõik lepingus ja Üldtingimustes sätestatud õigused, 
kohustused ja vastutused ning kasutajat nimetatakse edaspidi ka kliendiks. Sama kehtib kui 
numbri omaniku ja kasutaja isik langevad kokku. 

5. Kasutaja kohustub vastutama ning tasuma kõigi kasutaja poolt tarbitud teenuste eest (sh 
kuumaksud). Telia edastab käesoleva lepingu alusel kõigi kasutaja poolt tarbitud teenuste eest 
arved kasutajale. Kasutaja vastutab lepingu täitmise ja teenuste kasutamise tulemusena Teliale 
ja/või numbri omanikule tekitatud kogu varalise kahju eest. 

6. Numbri omaniku poolt numbri kasutamisel tehtud mistahes muudatused teenustes on siduvad 
kasutajale ja mõjutavad Telia ja kasutajaga sõlmitud lepingut, mida ei loeta Telia poolseks 
lepingu rikkumiseks. 

7. Kasutaja on teadlik, et käesoleva lepingu alusel teenuste kasutamiseks on vajalik, et kasutajal 
on reaalne ligipääs ja kasutusõigused lepingus fikseeritud mobiiltelefoninumbrile ja sellega 
seotud SIM-kaardile. Telia ei vastuta selle eest, kui kasutajal ei ole võimalik tarbida tema poolt 
valitud teenuseid tulenevalt sellest, et numbri omanik on soovinud ise teatud teenust kasutada 
ja selle eest tasuda, seadnud numbri kasutamisele piiranguid (sh numbri omanik on piiranud 
ja/või peatanud side numbrile, muutnud kasutaja poolt aktiveeritud teenuseid, võtnud kasutajalt 
füüsiliselt SIM-kaardi ja/või lõpetanud liitumislepingu kasutaja valduses olnud numbri osas), 
ja/või on rikkunud Telia ja numbri omaniku vahelisest lepingust tulenevaid kohustusi. 

8. Kasutaja on teadlik, et numbri omanikul on õigus teada käesoleva lepingu sõlmimise faktist ning 
annab selleks oma nõusoleku. 

9. Kasutaja on teadlik, et Telial puudub teave SIM-kaardi faktilisest valdusest. Kui kasutajal enam 
ei ole mobiiltelefoninumbri ja sellega seotud SIM-kaardi kasutamise õigust, kohustub kasutaja 
käesoleva lepingu lõpetama. Kuni käesoleva lepingu lõppemiseni mistahes põhjusel, vastutab 
kasutaja lepingu alusel osutatud teenuste nõuetekohase kasutamise ja teenuste kohta esitatud 
arvete õigeaegse tasumise eest. 

10. Telial on õigus muuta ühepoolselt käesolevaid tingimusi, teatades sellest eelnevalt ette 
Kodulehe kaudu Üldtingimustes sätestatud korras. 


