Teenusetingimused nr ET.05.IN.72.H2
Teenuse nimetus: TV salvestamine
Kasutustingimused (edaspidi Teenusetingimused) sätestavad selle, millistel tingimustel saab Klient
kasutada Telia Eesti AS (edaspidi Telia) poolt pakutavat teenust „TV salvestamine“ (edaspidi
Teenus) ja kehtivad Telia poolt 09.10.2013 turule toodud uue salvestamise Teenuse kohta.
1.

Teenuse „TV salvestamine“ raames saab Telia TV teenust kasutav, teenuse tellinud eraisikust
klient asuda kasutama sellist tehnilist platvormi, mille abil on kliendil võimalik:
- salvestada Telia serveris asuvasse salvestusruumi (edaspidi salvestusruum) enda poolt
eelnevalt üksikuna või ühe kogumina märgitud audiovisuaalseid teoseid (edaspidi saade)
enda isiklikeks vajadusteks (teaduslikuks uurimistööks, õppetööks jms);
- talletada enda poolt salvestatud saateid Telia salvestusruumis ning kasutada neid üksnes
isiklikeks vajadusteks (ise vaadata), tingimusel, et see tegevus ei taotle ärilisi eesmärke.

2.

Tehnilistel põhjustel on Kliendil võimalik salvestada vaid nendes televisiooniprogrammides
sisalduvaid saateid, mille juures on Telia TV keskkonnas salvestusvõimaluse tehnilist olemasolu
tähistav märge „REC“ või saadete salvestamist võimaldav valik „Lisa minu salvestustesse“.
Televisiooniprogrammide valik sõltub ka sellest, millise Telia poolt pakutava Teenuse paketi
Klient on valinud.

3.

Teenusetingimuste aktsepteerimisel avaldab Klient Teliale soovi salvestada kõik eelmises
punktis nimetatud televisiooniprogrammides sisalduvad saated. Lisaks on Kliendil võimalus
salvestada saateid üksikuna ja telesarja kõiki osasid korraga.

4.

Kliendile Teenuse raames kasutamiseks eraldatava salvestusruumi maht on piiramatu, kuid
seejuures rakenduvad teised Teenuse kasutamise tingimused (salvestatavate kanalite arv ja
Telia poolt määratud salvestatud saadete talletusaeg).

5.

Kliendil on võimalik enda poolt salvestatud saateid igal ajal ise kustutada.

6.

Kliendi poolt salvestatud saated talletuvad salvestusruumis 15 (viieteist) kalendripäeva jooksul
alates saate salvestamisest. Eelnimetatud tähtaja saabumisel kustub Kliendi poolt salvestatud
saade salvestusruumist automaatselt.

7.

Tehnilistel põhjustel ei saa Telia tagada Kliendi poolt salvestatud saadete säilimist Telia
salvestusruumis. Kui Kliendi poolt salvestatud saated hävivad, puudub Telial tehniline võimalus
neid taastada ning kohustus seda teha.

8.

Klient pääseb enda poolt Telia salvestusruumi salvestatud saadetele ligi ning saab neid enda
isiklikeks vajadusteks kasutada (vaadata) ainult Telia TV keskkonna kaudu, kasutades selleks
digiboksi (või sama ühendusega seotud Kliendil valduses olevat, samas asukohas paiknevat
lisadigiboksi), mille abil Klient saated salvestas.

9.

Klient on kohustatud maksma Teliale Teenuse raames võimaldatava salvestuspinna ja muude
teenuse funktsionaalsuste kasutamise eest igakuist kuutasu vastavalt Hinnakirjas fikseeritud
tasumäärale ja Telia poolt esitatavale arvele.

10. Teenuse kasutamise tehniliseks eelduseks on Telia TV ühenduse toimimine asukohas, kus
paiknevad digiboks(id), millega seotuna Klient on saated salvestanud.
11. Klient saab asuda salvestuspinda kasutama ja salvestusi tegema peale seda, kui ta on loonud
Teliaga
Teenuse
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käesolevad
Teenusetingimused click-accept meetodil Iseteeninduse kaudu (internetis või digiboksiga
ühendatud teleri ekraani ja puldi vahendusel) või muul viisil.

12. Kliendil on õigus Teenuse kasutamisest igal ajal loobuda ja selle kasutamise aluseks olev
lepinguline suhe üles öelda, teatades sellest Teliale. Telial on õigus Teenuse kasutamiseks
Kliendiga sõlmitud lepinguline suhe igal ajal üles öelda, teatades sellest Kliendile
ülesütlemisavalduse esitamisega ette mitte vähem kui 10 (kümme) kalendripäeva.
13. Lisaks Teenusetingimustele reguleerib Teenuse kasutamise aluseks olevaid lepingulisi suhteid
(sealhulgas, kuid mitte ainult Teenusetingimuste muutmist) Kliendilepingus ja Üldtingimustes
sätestatu. Klient on kohustatud Teenuse kasutamisel juhinduma ka nimetatud dokumentides
sätestatust. Käesolevate Teenusetingimuste ja Üldtingimustega saab klient igal ajal tutvuda
Kodulehe www.telia.ee vahendusel ja Telia esindustes.
Klient kinnitab, et on tutvunud käesolevate Teenusetingimustega, on nendega nõus ning täidab neid.

