MINU.TV tingimused nr ET.05.IN.80.D
I

Teenuse kirjeldus
Mis on MINU.TV?
MINU.TV on sisuteenus, mis võimaldab Kliendil vaadata televisiooniprogramme ja valikut filme
ja sarju (MINU.TV Sisu) ning kasutada MINU.TV lisateenuseid.
Mis on MINU.TV salvestamine?
Klient saab MINU.TV keskkonna abil salvestada tema valitud televisiooniprogrammide saateid
kogumina või üksikuid saateid.

II
1.

Teenuse kasutamise tingimused
MINU.TV tingimused
Klient saab MINU.TV-d kasutada Eesti piires nõuetekohase internetiühenduse ja seadmete
olemasolul.
Teave MINU.TV kasutamiseks sobiva internetiühenduse, seadmete ja nende parameetrite
ning muude vajalike tingimuste kohta on Kliendile kättesaadavad MINU.TV keskkonnas. Kui
Kliendil ei ole need tingimused täidetud, ei ole MINU.TV-d võimalik vaadata.
MINU.TV-s näidatavate televisiooniprogrammide, saadete, filmide ja sarjade (MINU.TV Sisu)
nimekiri on Kliendile kättesaadav MINU.TV keskkonnas.
Telia pakub Kliendile MINU.TV Sisu „as is“ („nii-nagu-on“) põhimõttel. See tähendab, et
televisiooniprogrammi, saate, filmi või sarja jätkuv kättesaadavus ja salvestamise võimalus
MINU.TV-s ei ole tagatud ning MINU.TV Sisu valik ja hulk võib muutuda ning Telia ei ole pea
sellest Klienti ette teavitama.
Telia ei vastuta MINU.TV Sisu muudatuse, katkestuse või muu piirangu eest
televisiooniprogrammi või saate edastamisel, kui see on tingitud selle edastaja või tootja vms
isiku tegevusest ega ka programmi või saate vastavuse eest saatekavale või reklaamile.
Telia ei vastuta MINU.TV mittetoimimise eest Teliast mitteolenevatel põhjustel.
MINU.TV keskkond, selle funktsionaalsused jms võivad muutuda ning Telia ei ole kohustatud
sellest Klienti ette teavitama.

2.

MINU.TV salvestamise tingimused
Kliendi poolt Telia serveri salvestusruumi salvestatud MINU.TV Sisu saab Klient kasutada vaid
MINU.TV keskkonna kaudu isiklikul otstarbel.
Klient saab avaldada tahet ja panna salvestama MINU.TV Sisu, mis on MINU.TV keskkonnas
vastavalt tähistatud. Saated talletuvad salvestusruumis neliteist (14) päeva alates saate
salvestamisest. Selle aja möödudes kustub saade salvestusruumist automaatselt. Klient saab
enda poolt salvestatud saateid igal ajal ka ise kustutada.
Tehnilistel põhjustel ei saa Telia tagada Kliendi salvestatud saadete säilimist. Kui salvestatud
saated kustuvad, puudub Telial tehniline võimalus ja kohustus saadete säilimist tagada.

3.

MINU.TV kasutamise piirangud
MINU.TV-d võib kasutada üksnes eraisikust Klient väljaspool oma majandus- ja kutsetegevust
ja Eesti piires.

Kliendil on keelatud:
võimaldada MINU.TV kasutamist teistel isikutel (sh juriidilistel isikutel) seoses nende
majandus- või kutsetegevusega;
2) MINU.TV andmevoogude salvestamine, jagamine, allalaadimine ja modifitseerimine ning
MINU.TV pleieri kasutamine (sh selle abil pildi kuvamine) väljaspool MINU.TV
keskkonda.
Eelnimetatud keeldude rikkumine on käsitletav Kliendi poolt MINU.TV lepingu tingimuste
olulise rikkumisena, mille korral on Telial õigus MINU.TV leping ette teatamata üles öelda,
saates Kliendile ülesütlemisteate e-posti teel.
1)

III

Teenuse tasud
Kliendil tuleb tasuda MINU.TV kasutamise eest igakuist kuutasu.
Kui Klient tellib lisaks vaatamiskohti või kasutab MINU.TV lisateenuseid, tuleb Kliendil tasuda
nende eest täiendavat kuutasu.
MINU.TV tasud on toodud Hinnakirjas, mis on Kliendile kättesaadav Kodulehel ja/või MINU.TV
keskkonnas.
Tasude arvestus algab Telia poolt Kliendile MINU.TV ja/või MINU.TV lisateenuse
aktiveerimise kuupäevast arvates.
Kliendil tuleb tasuda Teenuse eest vastavalt Telia esitatud arvele sellel märgitud
maksetähtpäevaks.

IV MINU.TV lepingu kehtivus
MINU.TV leping hakkab Kliendi ja Telia vahel kehtima alates käesolevate tingimuste Kliendi
poolt aktsepteerimise hetkest ja on sõlmitud tähtajatult. MINU.TV lepingu suhtes kehtib lisaks
Tingimustele Kliendilepingus, Üldtingimustes ja Hinnakirjas sätestatu. Tingimustega
nõustumisega kinnitab Klient, et on nimetatud dokumentidega tutvunud ja kohustub neis
sisalduvaid tingimusi täitma.
Kliendil on õigus igal ajal loobuda MINU.TV kasutamisest ja MINU.TV leping üles öelda, tehes
selleks vajalikud toimingud. Kliendil on soovi korral võimalus taganeda MINU.TV lepingust 14
päeva jooksul Lepingust taganemise näidisjuhendis ja avalduses toodud tingimustel ja korras.
Telial on õigus igal ajal muuta käesolevaid tingimusi või lõpetada MINU.TV pakkumine ja
öelda MINU.TV leping üles, teatades sellest Kliendile MINU.TV keskkonna kaudu või muul
mõistlikul viisil (nt e-posti teel) vähemalt üks kuu ette.

