Telia TV teenusetingimused nr ET.05.IN.93.A
Telia TV Kliendina saad:
•
•
•
•
•
•

vaadata laia valikut telekanaleid, filme ja sarju ning muud TV sisu;
valida Telia TV vaatamiseks sobiva paketi, milles sisalduvad lisaks telekanalitele ka
vaatajakohad ja lisateenused;
vaadata Telia TV-d digiboksiga televiisorist, rakenduse või veebilehitsejaga arvutist või
nutitelefonist;
tellida ja kasutada Telia TV lisateenuseid;
Salvestamise lisateenusega salvestada ja järele vaadata enda valitud saateid;
Lisakanalite paketi ja Noppekanalitena tellida juurde meelepäraseid telekanaleid paketina
või ühekaupa.

Kasutamise tingimused
•

•

•
•

•

Telia TV vaatamiseks on sul vaja selleks sobiva kiirusega internetiühendust ja vajalikke
seadmeid (nt ruuter, digiboks jne). Telia TV vaatamiseks vajalike nõuetekohase
internetiühenduse ja seadete olemasolu eest vastutad ise.
Täpsemat infot Telia TV jaoks vajalike tingimuste kohta saad vaadata Telia kodulehel*. Kui
need eeltingimused ei ole täidetud, võib Telia TV vaatamine olla raskendatud (näiteks halva
pildikvaliteedi tõttu) või suisa võimatu.
Telekanalite ja muu pakutava sisu loetelu on Telia kodulehel ja/või TV keskkonnas.
Telia TV vaatamisel mobiilse internetiga on telekanalite valik ja muu TV sisu erinev
tavasisust. Lisaks võib esineda muid eripärasid tehnilistest piirangutest tulenevalt. Vaata
täpsemat infot selle kohta Telia kodulehel*.
Telia TV-d saad kasutada ka siis, kui viibid ajutiselt mõnes muus Euroopa Liidu riigis. Vaata
täpsemat infot selle kohta Telia kodulehel*.
*https://www.telia.ee/ettevottest/lepingud-ja-tingimused

Salvestamise tingimused
•

•
•

Salvestamisega saab vaadata kõiki saateid kõikidelt kanalitelt, mis kuuluvad
salvestusteenusesse. Salvestatud sisu saad järele vaadata 14 päeva alates salvestamisest,
selle aja möödudes kustub sisu automaatselt.
Salvestatud saateid ja muud TV sisu saad vaadata ainult Telia TV keskkonnas ja isiklikuks
otstarbeks.
Telia ei taga salvestatud saadete ja muu TV sisu säilimist. Kui salvestused kustuvad,
puudub Telial tehniline võimalus ja kohustus neid taastada ning seda ei loeta Telia-poolseks
lepingu rikkumiseks.

Eritingimused
•

•

•
•

•

Telia TV teenust saavad tellida ja kasutada üksnes eraisikutest kliendid. Telia TV
kasutamine või selle kasutamise võimaldamine seoses majandus- või kutsetegevusega ei
ole lubatud.
Telia TV vaatajakohti võid jagada üksnes endaga samal aadressil elavate pereliikmetega
ning kasutada kooskõlas Telia poolt kehtestatud mõistliku kasutamise põhimõtetega.
Keelatud on Telia TV vaatajakohtade jagamise kuritarvitamine (s.t kasutamine vastuolus
eelmises punktis tooduga), andmevoogude salvestamine, jagamine, allalaadimine ja
modifitseerimine ning pleieri kasutamine väljaspool Telia TV keskkonda.
Eeltoodud keeldude eiramine on lepingu tingimuste oluline rikkumine, mille korral on Telial
vastavalt üldtingimustele õigus Telia TV leping üles öelda teatades sellest sulle.

•

•

•
•
•

Telia ei vastuta telekanalite saadete ja muu TV sisu ega programmi vastavuse eest
saatekavale või avaldatud reklaamile, samuti sisu muudatuse või edastamise katkestuse
eest, kui selle on põhjustanud edastaja, tootja või muu teine isik.
TV sisu jätkuv kättesaadavus ja salvestamise võimalus ei ole tagatud ning sisu valik ja hulk
võib muutuda. Telia ei pea sellest ette teavitama, v.a muudatused telekanalite valikus,
millest teatatakse võimalusel üks kuu ette.
TV keskkonnas tehtavatest muudatustest ei pea Telia ette teavitama.
Telia ei vastuta Telia TV mittetoimimise eest Teliast mitteolenevatel põhjustel, sh kui sul ei
ole täidetud Telia TV vaatamiseks vajalikud internetiühenduse ja seadmete eeltingimused.
Telia TV on internetipõhine teenus ning selle kasutamise käigus tarbid ka internetiühenduse
kiirust ja/või mahtu. Täpsemat infot leiad: Telia Eesti AS-i internetiühenduse teenuste
kasutamise tingimused.

Teenuse tasu
•
•
•
•
•

Sul on kohustus tasuda Telia TV kasutamise eest igakuiselt tasu.
Tasuliste lisateenuste (nt Salvestamine, Lisakanalite pakett jms) eest oled kohustatud
tasuma täiendavat kuutasu.
Täiendava tasu eest saad tellida ühekordseid lisateenuseid (nt videolaenutuse filmid jms),
mille tasu lisandub arvele vastavalt esitatud tellimustele.
Kõik Telia TV tasud on nähtavad hinnakirjas Telia kodulehel ja/või Telia TV keskkonnas.
Tasude arvestus algab Telia TV või selle lisateenuse aktiveerimisest. Teenuste eest oled
kohustatud tasuma vastavalt Telia esitatud arvele ja sellel märgitud maksetähtpäevaks.

