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ERAKLIENDILE

Teenus: Koduinternet
I

Teenuse kirjeldus
Mis on Koduinternet?
Koduinternet on Teenus, millega Klient saab kokku lepitud asukohas (edaspidi
Ühenduspunkt) kasutada alalist ühendust internetiga Telia Sidevõrgu vahendusel.
Mis on Koduinternet I?
Koduinternet I on kindlas Ühenduspunktis pakutav ja Hinnakirjas toodud alla- ja
üleslaadimiskiirustega
(edaspidi
Ühenduskiirused)
mobiilsidetehnoloogial
põhinev
internetiühendus.

II

Teenuse kasutamise tingimused

1.

Koduinterneti tingimused
Ühenduspunktis olemasolevatest tehnilistest võimalustest lähtudes, valib Telia millise tehnilise
lahenduse baasil Kliendile Interneti kasutamist võimaldab. Vajadusel on Telial õigus muuta
algselt valitud tehnilist lahendust, teatades sellest Kliendile vastavalt Üldtingimustes
sätestatule.
Kliendile pakutava Koduinterneti Ühenduskiiruste jm parameetrite valik ja tingimused (sh teiste
Telia Teenuste kasutamise võimalused) sõltuvad sellest, millise konkreetse tehnilise
lahendusega Telia Ühenduspunktis Kliendile Koduinternetti pakub (edaspidi Koduinterneti
versioon või Koduinterneti pakett).
Klient saab pakutava Koduinterneti versiooni raames valida endale sobiva Koduinterneti
Ühenduskiiruse.
Koduinterneti pakettide Ühenduskiirused ja muud parameetrid ning tingimused (sh teiste Telia
Teenuste kasutamise võimalused) on sätestatud Hinnakirjas või Kodulehel ning on Kliendile
kättesaadavad Kodulehel.
Koduinternetiteenuse tegelik ühenduskiirus selle konkreetsel kasutushetkel sõltub Kliendi
poolt kasutatavatest seadmetest ning samaaegselt kasutatavatest muudest teenustest.
Mobiilsidetehnoloogial pakutava Koduinterneti tegelik ühenduskiirus sõltub ka mobiililevi
tugevusest seadme asukohas.
Täpsem info Teenuse kvaliteedi, ühenduskiiruste mõõtmiseks kasutatava metoodika ning
muude tehniliste parameetrite (sh andmesideprotokollide ja teenusserverite) ja Koduinterneti
kasutamise tingimuste kohta on toodud Kodulehel.
Internetiteenuse kasutamiseks eraldab Telia Kliendile ühe dünaamilise avaliku IP-aadressi.
Klient saab soovi korral selle asemele tellida täiendava tasu eest staatilise IP-aadressi.
Vaikimisi on internetiühenduse pordid suletud.
Internetiühenduse loomiseks on Kliendil vajalik hankida Ühenduspunkti paigaldatav seade või
seadmed (nt ruuter), mis vastavad Telia kehtestatud parameetritele. Täpsem info vajalike
seadmete kohta on kättesaadav Kodulehel.

1.1. Koduinternet I eritingimused
Koduinternet I kasutamisel tuleb Kliendil juhinduda Kodulehel toodud mobiilse interneti
kasutamise tingimustest (vt Telia Eesti AS-i internetiühenduse teenuste kasutamise
tingimused).

Kliendi ja Telia vahel kokkulepitud Koduinternet I Ühenduspunkti asukohta ei ole lubatud
Kliendil ühepoolselt muuta. Selle nõude rikkumisel on tegemist Lepingu olulise rikkumisega
Kliendi poolt, mille korral Telial on õigus peatada Kliendile Teenuse osutamine kuni rikkumise
lõpetamiseni.
III

Teenuse tasud
Koduinterneti kasutamise eest tuleb Kliendil tasuda kuutasu, mille suurus sõltub sellest,
milliste parameetritega Koduinterneti versiooni (Koduinterneti paketti) Klient kasutab.
Lisaks Koduinterneti kuutasule tuleb Kliendil tasuda paigalduse tasu ning tasu enda tellitud
tasuliste teenuste eest.
Teenuse kasutamise eest maksmisele kuuluvad tasud on sätestatud Hinnakirjas ning need on
Kliendile kättesaadavad Kodulehel.
Kui Teenuse kasutamise eeldusena on vajalik teha täiendavaid kulutusi (nt paigaldada
Ühenduspunkti ruuter jms vajalikud seadmed, mobiilse või muu traadita Koduinterneti korral
antennid või mastid või muu Sidevõrgu põhise Koduinterneti korral ehitada liin), kannab
seadmete hankimise ja vajalike tööde tegemise kulud Klient. Kliendi soovil teeb eelnimetatud
tööd Telia, küsides Kliendilt tööde eest tasu Telia koostatud ja Kliendiga kooskõlastatud
kulukalkulatsiooni alusel.

