
 

 
 

Kampaania “Ärikliendi 4G turvaline internet” tingimused 

 

1. AS Telia Eesti (edaspidi Telia) korraldab ajavahemikul 23.01 – 05.03.2017  (Kampaania periood) 
turunduskampaania nimetusega „Ärikliendi 4G turvaline internet“ (Kampaania).  
Kampaaniapakkumine kehtib kuni kampaaniatooteid või sooduskoode jätkub.  

2. Kampaania raames saavad juriidilisest isikust kliendid (e ärikliendid) (edaspidi ka klient) kasutada 
punktis 7 nimetatud seadme ostmisel hinnasoodustust vastavalt Kampaaniatingimustes toodule. 
Soodustust seadmele saavad kasutada kliendid, kes liituvad või juba kasutavad allpool nimetatud 
mobiilseid teenuseid ja tellivad samal ajal ka vähemalt 1 (ühe) Telia SAFE teenuse litsentsi. 

3. Kampaaniasoodustust saab kasutada klient, kes: 

a. Liitub või juba kasutab Mobiilse elu kuutasulist internetti vähemalt 3GB mahuga või 

b. Liitub või juba kasutab alates 19.01.2015 müüki tulnud mobiilset internetti telefonis 
vähemalt 3 GB mahuga ja  

c. Tellib või juba kasutab samal ajal ka Telia SAFE teenust vähemalt 1 litsentsiga. 

4. Olemasolev klient, kes enne Kampaaniaga liitumist kasutab 3G või 4G tehnoloogial muid 
mittemüüdavaid (sh enne 19.01.2015 müüki tulnud) interneti teenuseid/pakette, peab tegema 
paketivahetuse. 

5. Olemasolev klient, kes enne Kampaaniaga liitumist kasutab väiksemat kui 3 GB mahuga 
internetipaketti, peab suurendama paketi internetimahtu. 

6. Telia SAFE teenusega liitumisel rakendub 3-kuuline tasuta prooviperiood.  

7. Kampaaniatingimustele vastav klient saab sooduskoodi alusel Telia e-poes osta soodushinnaga 
järgmisi tooteid: 

Samsung Galaxy S7 Edge – kliendihind 799.-, kampaaniahind 599.- 

Samsung Galaxy S7 – kliendihind 699.-, kampaaniahind 499.- 

23.01 – 05.02 ostetud S seeria mudelitega saab kaasa tasuta Gearfit 2. Kingituse saamiseks tuleb 

registreerida Samsungi keskkonnas http://samsunggift.ee/ oma ost ja kingi saadab kliendile 

Samsung. Pakkumine kehtib kuni kingitusi jätkub. 

 

Uus A seeria Samsung Galaxy – eelmüügis alates 23.01, müügis alates 03.02:  

Samsung Galaxy A3 2017 mudel – tavahind 329.-, kampaaniahind 279.- 

Samsung Galaxy A5 2017 mudel – tavahind 429.-, kampaaniahind 379.- 

8. Soodustuse kasutamiseks saab Kampaaniatingimustele vastav klient sooduskoodi, mida tal on õigus 
realiseerida kuni 31.03.2017. Peale nimetatud perioodi kaotab sooduskood kehtivuse. Hilisemaid 
pretensioone (soodustuse kasutamata jätmisega seoses) Telia ei rahulda. 

9. Kampaania raames saadud sooduskoodiga saab osta kaupa Telia e-poes ainult ärikliendina sisse 
logitult. Ühel ärikliendil on võimalik saada niipalju sooduskoode, kui on tema ettevõttes 
kampaaniatingimustele vastavaid mobiilinumbreid. 

10. Sooduskoodi saamise ja kasutamisega ei kaasne Kampaaniatingimustes nimetatud teenuste 
tähtajalist kasutamise kohustust. 

11. Telial on õigus vastava vajaduse tekkimisel teha muudatusi või täpsustusi Kampaania tingimustes, 
paigutades sellekohase teate oma e-Keskkonda. 

12. Kampaaniaga seoses tekkivate küsimuste korral on kliendil võimalik pöörduda oma halduri poole või 
helistada ärikliendi infotelefonil 1551. 

https://pood.telia.ee/productInfo/8/mobiiltelefon-samsung-galaxy-s7-edge-(must)/SM-G935FZKASEB
https://pood.telia.ee/productInfo/29/mobiiltelefon-samsung-galaxy-s7-(kuldne)/SM-G930FZDASEB
http://samsunggift.ee/

