
 

Teenusetingimused nr ET.05.IN.78.D 

Teenuse nimetus: Voog kodulehekülje töövahend 

 
 
Käesolev teenusetingimuste poolteks on Telia Eesti AS (edaspidi Telia) ja Klient. 
 

1. Teenuse kirjeldus ja kohalduvad tingimused 

Voog kodulehekülje töövahend on Telia teenuse Kodulehe majutus ja e-post lisateenus, mille 
raames on Kliendil võimalik Telia kaudu kasutada kodulehtede loomist ja haldamist võimaldavat 
Voog sisuhaldusmootorit (edaspidi Teenus). 

Teave Teenuse täpsemate kasutustingimuste, funktsionaalsuste, tehniliste eelduste ja parameetrite 
kohta on kättesaadav Telia Kodulehel. 

Käesolevates Teenusetingimustes täpsustamata küsimustes juhinduvad Pooled Telia teenuse 
Kodulehe majutus ja e-post teenusetingimustes sätestatust. 

Teenust kasutades kohustub Klient järgima Voog kodulehekülje töövahendi suhtes selle looja (Edicy 
OÜ) poolt kehtestatud tingimusi, mis on kättesaadavad http://www.voog.com/kasutustingimused. 
Vastuolu korral Telia poolt kehtestatud ja Edicy OÜ poolt kehtestatud tingimuste osas kehtivad Telia 
poolt kehtestatud tingimused. 
 

2. Teenuse kasutamise tingimused 

2.1. Teenuse kasutamisel kohustub Klient välistama Voog-i kodulehekülje haldamist võimaldavasse 

keskkonda sisenemiseks kasutatava(te) salasõna(de) ja parool(ide) kolmandatele isikutele 

teatavaks saamise. Klient on vastutav kõikide Teenuse raames kasutatava(te) salasõna(de) ja 

parooli(de) kasutamisest tulenevate tagajärgede eest, sealhulgas vastutab Kasutaja kõikide 

temale kuuluva(te) kasutajakonto(de) vahendusel tehtud toimingute ja muude tagajärgede eest, 

kui Klient on võimaldanud kolmandatele isikutele juurdepääsu andmetele, mida kasutades on 

saanud võimalikuks Kliendile kuuluva konto(de) kasutamine kolmandate isikute poolt.  

2.2. Klient kohustub tagama, et Teenusetingimustes toodut järgivad ka kõik Kliendi töötajad, kellel 

võimaldatakse Teenust kasutada, st Voog-i kodulehekülje haldamist võimaldava keskkonna 

kaudu loodud kodulehte hallata.  

2.3. Teenuse kasutamine Eesti Vabariigi õigusaktidega või heade tavade ja kommetega vastuolus 

oleva, samuti sündsusetu või muul viisil sobimatu teo tegemiseks või selle propageerimiseks on 

keelatud. Vastava keelu rikkumise korral on Telial õigus Teenust kasutades loodud kodulehel 

avaldatud infot filtreerida, muuta, keelduda avaldamast või veebist (sh osaliselt) eemaldada. 

2.4. Telial on õigus ilma Kliendile ette teatamata ja igal ajal muuta Teenuse funktsionaalsuste valikut, 

menüüstruktuure, kasutusloogikat, tingimusi, juhiseid jms. Muudatused loetakse kasutajale 

teatavaks tehtuks alates nende paigutamise hetkest Kodulehele. 

2.5. Telial on õigus seada ülempiir Teenuse raames saadetud ning vastu võetud päringutele, samuti 

Kliendi käsutusse antud veebiruumi mahule, Klienti sellest eelnevalt teavitamata. 

2.6. Klient kohustub tagama, et Teenust kasutades loodava, edastatava, kuvatava või muul viisil 

mistahes materjali kättesaadavaks tegemiseks peavad tal olema selleks kõik vajalikud õigused, 

sealhulgas autoriõigused ja kaubamärkide registreeringud. Muuhulgas kohustub Klient mitte 

kasutama kolmandatele isikutele kuuluvat materjali, mis tõenäoliselt või kavatsetult loovad 

temast ekslikult mulje kui vastava materjali omanikust või valdajast. 

http://www.voog.com/kasutustingimused


 

2.7. Teenust kasutades loodud kodulehtedel on Kliendil võimalik linkida kolmanda isiku 

veebilehtedel majutatud sisule. Klient kinnitab ja nõustub, et Telia ei ole ühelgi juhul vastutav 

sellise imporditud sisu eest (sealhulgas juhul, kui see muutub kättesaamatuks või eemaldatakse 

kolmanda isiku poolt). 

 

3. Hind 

3.1. Teenuse kasutamise eest maksmisele kuuluvad tasud on sätestatud Hinnakirjas, seejuures 

sõltub kuutasu suurus sellest, millist Teenuse versiooni Klient kasutab. Lisaks kuutasule on 

Klient kohustatud maksma Hinnakirjas fikseeritud ulatuses tasu enda tellitud tasuliste teenuste 

eest. 

 


