
 

 

  
  

Mobiilse elu kampaaniatingimused ärikliendile  

1. Telia Eesti AS (edaspidi nimetatud Telia) Mobiilse elu kampaania (edaspidi nimetatud Kampaania) 

toimub Telia olemasolevatele ja uutele lepingulistele äriklientidele perioodil kuni 31.03.2017  

(edaspidi nimetatud Kampaaniaperiood).  

2. Antud Kampaaniaperioodil saavad Telia Spotify Premium 3 kuulist proovipakkumist kasutada need 

ärikliendid, kes valivad Mobiilse elu paketiga 1,5 GB või suurema mahuga Interneti. 

Proovipakkumise raames saavad kampaania tingimustele vastavad kliendid 3 järjestikuseks kuuks 

teenuse Telia Spotify Premium kuutasu soodustust 100% selle tavahinnast (edaspidi vastavalt 

Spotify soodusperiood/Spotify proovipakkumine).   

3. Spotify proovipakkumise tingimused:  

3.1 Antud pakkumist ei saa Kampaaniaperioodil kasutada äriklient, kelle Spotify kasutajakonto on 

käesoleva Spotify proovipakkumisega liituda soovimise hetkel või varasemalt olnud seotud mõne 

muu Telia Spotify Premium teenuse osas korraldatud kampaaniapakkumisega (st kes kasutab või 

on juba kasutanud Spotify Premium teenust);  kes oma mobiiltelefoninumbri või Spotify 

kasutajakontoga seoses on kasutanud mõnda muud Telia Spotify Premium kampaaniapakkumist, 

millega seoses on tal käesoleva Spotify proovipakkumisega liituda soovimise hetkel kehtiv 

tähtajaline kohustus mobiilsideteenuste kasutamiseks;  

4.1 Enne Spotify proovipakkumise kasutamist on soovitav tutvuda Mobiilse elu teenuspaketi 

tingimuste ja hindadega Telia kodulehel või esindustes;  

4.2 Enne Spotify proovipakkumise kasutamist on kohustuslik tutvuda Spotify teenuse kasutamise 

tingimustega, mis on kättesaadavad veebilehelt www.spotify.com. Käesoleva proovipakkumise 

kasutamisega kinnitab Kampaanias osaleja, et ta on nimetatud teenuse kasutamistingimustega 

tutvunud;   

4.3 Spotify soodusperiood rakendub alates käesoleva Spotify proovipakkumise vormistamisest 

(liitumislepingu või selle lisa sõlmimisest ja/või Mobiilse elu seadmete grupi loomisest ja 

proovipakkumise tingimustele vastava Interneti mahu tellimisest), sõltumata sellest, millal 

proovipakkumise kasutaja Spotify teenuse aktiveerib. Spotify teenuse saab proovipakkumise 

kasutaja aktiveerida Telia e-Keskkonnas hiljemalt 3 kuu jooksul arvates käesoleva Spotify 

proovipakkumise vormistamisest.    

4.4 Kui proovipakkumise kasutaja ei soovi pärast Spotify soodusperioodi lõppemist Telia Spotify 

Premium teenust edasi kasutada, saab ta sellest Teliat teeninduskanalite kaudu teavitada kuni 

14 päeva enne Spotify soodusperioodi lõppu. Kui proovipakkumise kasutaja seda ei tee, 

rakendub peale Spotify soodusperioodi lõppemist Telia Spotify Premium teenuse 

Hinnakirjakohane kuutasu.   

4.5 Üks käesoleva Spotify proovipakkumise kasutaja mobiilinumber ja sellega seotud Spotify 

kasutajakonto saab Spotify proovipakkumist kasutada ühe korra ning seda ühe Mobiilse elu 



 

 

seadmete grupi kohta. Kui Spotify proovipakkumise kasutaja loob Mobiilse elu paketi raames 

uue seadmete grupi, mis Spotify proovipakkumise tingimustele vastavat Interneti mahtu jagab 

ja kuhu ta viib ka kehtivat Spotify proovipakkumist omava mobiilinumbri (seadme), on tal 

võimalik uus Spotify proovipakkumine realiseerida mõne teise selles grupis oleva mobiilinumbri 

ja Spotify kasutajakonto osas.   

4.6 Spotify proovipakkumine lõppeb, kui selle kasutaja:  

4.6.1 lõpetab ise või temaga lõpetatakse Spotify proovipakkumist omava mobiiltelefoninumbri 

kasutamiseks sõlmitud liitumisleping;   

4.6.2 teeb Spotify proovipakkumist omava mobiiltelefoninumbriga seoses paketivahetuse (so 

liigub Mobiilse elu lahendusest välja);   

4.6.3 tellib Mobiilse elu Interneti mahu taseme, millele Spotify proovipakkumine ei kehti.   

4.7 Telia ei vastuta temast mitteolenevatel põhjustel Spotify teenuse kasutamisel esineda võivate 

häirete eest ega selle eest, kui Spotify proovipakkumise kasutaja kasutab Spotify teenust 

mittenõuetekohaselt. Spotify proovipakkumise periood ei pikene perioodi võrra mil Spotify 

teenus ei olnud Teliast mitteolenevatel põhjustel Spotify proovipakkumise kasutajale 

kättesaadav või oli häiritud.  

4.8 Teenuste ajutisel väljalülitamisel kliendi poolt Spotify soodusperiood ei pikene.  

 

Muud tingimused  

6. Telial on õigus ühepoolselt muuta käesolevate kampaaniate tingimusi, teavitades sellest 

viivitamatult oma Kodulehe kaudu. Muudatused loetakse Kliendile teatavaks tehtuks alates nende 

paigutamise hetkest Kodulehele.  

7. Kampaania(te) kohta tekkivate küsimuste korral tuleb pöörduda lähimasse Telia esindusse või 

helistada Telia kliendiinfo lühinumbril 1551, teise operaatori võrgust numbril 639 7130.  


