
„Vana uueks“ teenuse tingimused 

1. Antud teenust saavad kasutada kõik füüsilised -ja juriidilised isikud, kes teenuse raames 

tagastavad Teliasse kehtestatud tingimustele vastavad seadmed.   

2. Tagastada on võimalik Vana uueks Kodulehel nimetatud (kasutatud) seadmeid tuues need 

Telia esindusse. Tagastatava seadme hinnangulist väärtust on eelnevalt võimalik IMEI koodi 

alusel kontrollida Vana Uueks Kodulehel. Esinduses määratakse tagastatava seadme lõplik 

väärtus (arvestades sealjuures ka tagastatava seadme tehnilist seisukorda, vanust jne). 

Hilisemaid (näiteks peale uue kauba soetamist) pretensioone tagastatud seadme väärtuse osas 

ei rahuldata.  

3. Teenust ei saa kasutada kui: 

* tagastatav seade on kantud musta nimekirja; 

* seadme omandiõigus ei kuulu seadme tagastanud isikule, sealhulgas näiteks seadme 

osas on seadme tagastamise momendil kehtiv liisingleping Teliaga (Telia liising või teenus Alati 

uus);  

4. Eraisik, kellel on seadme tagastamise momendil kehtiv Telia järelmaksu leping peab arvestama 

asjaoluga, et vastav järelmaksuleping tuleb ennetähtaegselt lõpetada ning lepingust tulenevad 

kohustused täielikult täita (tasuda lepingukohased põhiosa maksed). 

5. Tagastatud seadme väärtuse ulatuses on võimalik Telia kaubavaliku piires kohe esinduses 

soodsamalt soetada uut kaupa. Hilisemaid pretensioone (soodustuse kasutamata jätmisega 

seoses) Telia ei rahulda. 

6. Soodustus arvutatakse maha uue kauba kliendipõhisest hinnast kui tegu on Telia kliendiga või 

kauba täishinnast kui seadme tagastanud isik ei ole Telia klient.  

7. Soodustusega uus kaup on võimalik esinduses: 

* kohe välja osta; 

* sõlmida järelmaksu või liisingleping kui uue kauba hinnast maha arvatud soodustuse 

tulemusena on kauba maksumus (netohind) vähemalt 77€.  

8. Kui uue kauba väärtus on väiksem kui tagastatud seadme(te) väärtus, siis vahet Telia rahaliselt 

ei hüvitata.  

9. Teenuse raames Teliale üleantud seadmed ei kuulu ühelgi juhul Telia poolt tagastamisele.  

10. Tagastatud seadmes hävitatakse kogu informatsioon ja andmed. Teenuse kasutamisega 

kinnitab teenuse kasutaja, et kõik talle olulised andmed on seadmest eemaldatud. Hilisemaid 

pretensioone Telia ei rahulda.  

11. Apple iPhonel mudelite tagastamisel peab eelnevalt olema välja lülitud Find my iPhone 

funktsionaalsus. 

12. Teenuse kasutamisega kinnitab seadme Telia esindusse tagastanud isik, et tal on kõik õigused 

teenuse kasutamiseks ja tagastatav seade ei ole koormatud ühegi kolmanda isiku õigusega. 

Nimetatud tingimuse rikkumisel on Telial õigus keelduda isikule teenuse osutamisest 

käesolevatel tingimustel, sh ka keelduda järgmistest seadmete tagastustest. 

 

 

 

 


