
 

Teenusetingimused nr ET.05.TT.23.G 

Teenuse nimetus: Kõneboonused 

 

1. Mõisted 

Telia Telia Eesti AS; 

Hinnakiri dokument nimetusega „Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakiri“; 

Kõneboonus hinnateenus, mille kasutamisel rakendatav tasustamisskeem võimaldab 
Kliendil saada Hinnakirjas fikseeritud kuutasu eest teatud allahindluse kindlat 
liiki kõnedelt võrrelduna Hinnakirjas fikseeritud Hinnapaketi kohaste 
tasumääradega; 

Kõneboonus ühele numbrile kõneboonus, mis kehtib ühele liinile (numbrile). Seejuures 
loetakse üheks numbriks (liiniks) käesoleva teenuse raames järgmisi ISDN 
teenuseid: Kodu-ISDN; Eramu-ISDN; Väikekontori-ISDN; Kaupmehe-ISDN; 
S0-ISDN; ISDN baasühendus; 

Kõneboonus numbrite grupile kõneboonus, mis kehtib ühe Kliendi nimele registreeritud 
sidevahendite (numbrite) grupi (ka PBX) suhtes. 

 

2. Teenuse kirjeldus 

Kõneboonus on lisateenus (edaspidi Teenus), mida kasutaval Kliendil on võimalik saada kuutasu 
eest teenusekohast allahindlust minutitasudelt Hinnakirjas fikseeritud ulatuses.  

Kõik erinevad kõneboonused ja nende tasumäärad, s.o kuutasud ja minutitasudelt rakendatavate 
allahindluste määrad on fikseeritud Hinnakirjas. Ühtlasi on Hinnakirjas määratletud, millistes 
Hinnapakettides konkreetne kõneboonus kehtib või ei kehti.  

Kui Hinnakirjast ei tulene teisiti, ei kehti Kõneboonusega võimaldatav allahindlus alljärgnevate 
kõnede suhtes:  

 Telia kõnevahenduskeskuse kaudu tellitud kõned;  

 teiste sideoperaatorite vahendusel (nende operaatorikoodi kasutades) teostatud kõned;  

 kõned teiste sideoperaatorite võrkudesse, mis ei ole Hinnakirjas konkreetse kõneboonusega 
määratletud ja mille suhtes ei ole kehtestatud teenusekohast allahindlust;  

 kõned lisatasulistele teenusnumbritele;  

 numbriinfo lühinumbrite kõneühendused.  

Kõneboonusega võimaldatav allahindlus ei rakendu tervikuna, kui kõned (sh osaliselt) ei ole Kliendi 
nimele registreeritud numbritelt mitte algatatud või on Kliendi nimele registreeritud numbritele 
eelnevalt suunatud.  

Teenuse tellimisel fikseeritakse, millise Kliendi sidevahendi või Kliendi sidevahendite grupi suhtes 
kõneboonus aktiveerimisele kuulub. Kõneboonuse grupi moodustamise eeldusena peavad kõik 
gruppi kuuluvad sidevahendid (numbrid) olema Kliendi ja Telia vahel sõlmitud Lepingu(te) alusel 
antud ühe Kliendi kasutusse (olema Kliendi nimele registreeritud).  

Kõneboonusega võimaldatavat allahindlust hakatakse Kliendile arvestama Teenuse aktiveerimisele 
järgnevast kalendripäevast. Teenus on aktiveeritud seni, kuni Klient ei ole avaldanud soovi selle 
lõpetamiseks. Teenus lõpetatakse Kliendi sellekohase avalduse alusel alates avalduse esitamisele 
järgnevast Tööpäevast, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.  



 

Kõneboonusega samaaegselt on välistatud teiste allahindlusi andvate teenuste kasutamine Kliendi 
poolt juhtudel, mil Kõneboonusega teenusega võimaldatav allahindlus kattub osaliselt või täielikult 
mõne teise allahindlusega. 

 

3. Hind 

Klient maksab Kõneboonuse kasutamise eest kuutasu. 
Kõikide erinevate Kõneboonuste kuutasud on sätestatud Hinnakirjas. 


