Teenusetingimused nr ET.05.LA.03.E1
Teenuspaketi nimetus: Komplekt
1.

Mõisted

Telia
2.

Telia Eesti AS (edaspidi Telia).

Komplekti tingimused (v.a Mobiilse Elu/Mobiilse Äri paketis komplekti võtmisel)

Teenusetingimused kehtivad Klientide suhtes, kes on Komplektiga liitunud enne 17.11.2016.
Komplektiga liitumisel kehtivad lepingu sõlmimiseks liitumistingimused ja Üldtingimused.
Komplekt koosneb teenus(te)st ja seadmest.
Komplekti tasu kujuneb valitud teenus(te)st ja seadmest.
Komplektiga liitumisel kaasneb 24-kuuline tähtajaline kohustus Komplekti kasutamiseks.
Komplektiga saab liituda ka numbriliikuvusega teisest võrgust.
Komplekti kasutamise aluseks olevat liitumislepingut ei sõlmita isikuga, kellel on võlgnevus
sideteenuste või kaupade eest. Võlg tuleb eelnevalt tasuda.
Kui klient jääb kasutama oma olemasolevat kõneteenuspaketti ning valib Komplektina juurde
„Internet telefonis + telefon", lisandub Komplekti tasule ka paketitasu vastavalt kliendi
kõneteenuspaketile.
Komplekti tasu on päevapõhine nii liitumise kui lõpetamise kuul.
Korduvate teenuste kasutusmahtude vahetamisel arveldusperioodis arvutatakse komplekti tasu
päevapõhiselt, vastavalt kehtinud teenuse kasutusmahu järgi.
Komplekti tähtajalise kohustuse lõppedes muutub kohustus tähtajatuks ning kui klient ei soovi uut
komplekti tähtajalist kohustust võtta, rakenduvad kliendile teenuste mahud ja hinnad vastavalt
Hinnakirjale. Komplekti tähtajatuks muutumisel on Telial õigus mitte rakendada Komplektiga
kaasnevaid lisamahtusid.
Komplekti tähtaja ennetähtaegsel lõpetamisel kohustub klient tasuma Komplekti ennetähtaegse
lõpetamisega seotud käsitlustasu, millega hüvitatakse osaliselt tähtajalise kohustuse sõlmimisega
seoses Telialt saadud soodushinnaga seadme(te) maksumus või muu saadud soodustus.
Komplekti ennetähtaegsel lõpetamisel rakenduv käsitlustasu väheneb proportsionaalselt lepingut
täidetud aja võrra.
Kui kliendil on eelnevalt sama mobiiltelefoninumbriga seotud tähtajaline kohustus, millega kaasnes
seadme soodustus ja ta soovib samale mobiiltelefoninumbrile lisada tähtajalise kohustuse Komplekti
kasutamiseks, siis tuleb kliendil lõpetada eelnev tähtajaline kohustus (sh vajadusel tasuda
käsitlustasu).
Kliendil on lubatud Komplekti tähtaja jooksul teenuspaketti vahetada käsitlustasuta, v.a kui teises
teenuspaketis ei saa vähemalt samade teenuse kasutusmahtudega (miinimum kasutusmaht)
Komplekti kasutust jätkata. Lubatud vahetuse korral Komplekti tähtaeg jätkub.
Kliendil on lubatud Komplekti tähtaja jooksul ümber vormistada (erakliendilt erakliendile, ärikliendilt
ärikliendile, erakliendist ärikliendiks ja vastupidi) käsitlustasuta, v.a kui teises kliendisegmendis ei
saa vähemalt samade teenuse kasutusmahtudega (miinimum kasutusmaht) Komplekti kasutust
jätkata. Lubatud vahetuse korral Komplekti tähtaeg jätkub.

Kliendil on igal ajal õigus teenuste suurema kasutusmahu valimiseks (suurem miinimum
kasutusmahust).
Teenuse kasutusmahtu saab miinimum kasutusmahust väiksemaks muuta peale Komplekti tähtaja
lõppu.
Komplekti tähtaja jooksul saab valitud teenuse kasutusmahtu väiksemaks muuta kuni Komplekti
miinimum kasutusmahuni.
Interneti lisamaht, sõltumata lisamahu tüübist (Topeltpluss, noorte jne) lisandub osadel interneti
makseviisidel.
Komplektiga müügi puhul arvestatakse Saldopiirangu teenuse piirmäära sisse ainult need teenused
ja tasud, mis ei ole seotud komplektitasudega.
Komplektiga liitumise korral ei saa liitumislepingut peatada, kuid on lubatud side piiramine kliendi
avalduse alusel kuni üheks kuuks. Kui number on piiratud terve kuu/arveldusperioodi, siis tähtajaline
kohustus pikeneb ühe kuu võrra.
Komplekti tähtaeg pikeneb selle ajaperioodi võrra, kui kliendil on side piiratud võla tõttu sh kui kliendil
on maksegraafik.
Komplektiga saadud seadmele vahendab Telia tootja garantiid.
Teliale tagastatav seade peab vastama Telia määratud tunnustele, olema puuduseta, esialgses
komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid) ja kasutamata. Vastasel juhul
on Telial õigus nõuda seadme väärtuse hüvitamist.
Muus osas kehtivad Üldtingimused ja Hinnakiri.
3.

Mobiilse Elu/Mobiilse Äri komplekti tingimused

Komplektiga liitumisel kehtivad lepingu sõlmimiseks liitumistingimused ja Üldtingimused.
Komplekt koosneb teenusest või interneti SIM-kaardist ning seadmest.
Komplekti tasu kujuneb valitud teenusest või interneti SIM-kaardist ja seadmest.
Komplektiga liitumisel kaasneb 24-kuuline tähtajaline kohustus Komplekti kasutamiseks.
Komplektiga saab liituda ka numbriliikuvusega teisest võrgus.
Komplekti kasutamise aluseks olevat liitumislepingut ei sõlmita isikuga, kellel on võlgnevus
sideteenuste või kaupade eest. Võlg tuleb eelnevalt tasuda.
Komplekti tasu on päevapõhine nii liitumise kui lõpetamise kuul.
Komplekti tähtajalise kohustuse lõppedes muutub kohustus tähtajatuks ning kui klient ei soovi uut
komplekti tähtajalist kohustust võtta, rakenduvad kliendile teenuste hinnad vastavalt Hinnakirjale.
Komplekti tähtaja ennetähtaegsel lõpetamisel kohustub klient tasuma Komplekti ennetähtaegse
lõpetamisega seotud käsitlustasu, millega hüvitatakse osaliselt tähtajalise kohustuse sõlmimisega
seoses Telialt saadud soodushinnaga seadme(te) maksumus või muu saadud soodustus. Komplekti
ennetähtaegsel lõpetamisel rakenduv käsitlustasu väheneb proportsionaalselt lepingut täidetud aja
võrra.
Kui kliendil on eelnevalt sama mobiiltelefoninumbriga seotud tähtajaline kohustus, millega kaasnes
seadme soodustus ja ta soovib samale mobiiltelefoninumbrile lisada tähtajalise kohustuse Komplekti
kasutamiseks, siis tuleb kliendil lõpetada eelnev tähtajaline kohustus (sh vajadusel tasuda
käsitlustasu).
Kliendil on lubatud Komplekti tähtaja jooksul ümber vormistada (erakliendilt erakliendile, ärikliendilt
ärikliendile, erakliendist ärikliendiks ja vastupidi) käsitlustasuta, v.a kui teises kliendisegmendis ei

saa vähemalt samade teenuse tingimustega Komplekti kasutust jätkata. Lubatud vahetuse korral
Komplekti tähtaeg jätkub.
Komplektiga müügi puhul arvestatakse Saldopiirangu teenuse piirmäära sisse ainult need teenused
ja tasud, mis ei ole seotud komplektitasudega.
Komplekti tähtaeg pikeneb selle ajaperioodi võrra, kui kliendil on side piiratud võla tõttu sh kui kliendil
on maksegraafik.
Komplektiga saadud seadmele vahendab Telia tootja garantiid.
Teliale tagastatav seade peab vastama Telia määratud tunnustele, olema puuduseta, esialgses
komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid) ja kasutamata. Vastasel juhul
on Telial õigus nõuda seadme väärtuse hüvitamist.
Muus osas kehtivad Üldtingimused ja Hinnakiri.

