
 

 
 

Turunduskampaania „Tulevikuvõrgu kampaania 2017“ tingimused 
 

1. Telia Eesti AS (edaspidi Telia) korraldab ajavahemikul 21.02 – 26.03.2017 turunduskampaania  
„Tulevikuvõrgu kampaania 2017“ (edaspidi Kampaania). Pakkumine kehtib kuni kampaaniakaupa 
jätkub. 

2. Kampaania tingimused kehtivad Telia eraisikust kliendile (edaspidi Klient) kes Kampaaniaperioodil: 
2.1. liitub eKodu internetiteenusega või Koduinternet I teenusega (4G tehnoloogial põhinev 

koduinterneti teenus) (edaspidi koos Koduinternet); 
2.2. on eKodu internetiteenuse või Koduinternet I olemasolev klient. 

3. Kampaania perioodil saab Kampaaniatingimustele vastav Klient  punktis 4 nimetatud kaupu osta 
soodushinnaga Telia e-poodi sisseloginuna või Telia esinduses. Soodustingimustel kaup on võimalik kas 
kohe välja osta  (sellisel juhul seadme kuutasu Koduinterneti kuutasus ei sisaldu) või järgnevatel ajatatud 
korras tasumise (järelmaksu) tingimustel: 
3.1. kauba maksumuse saab tasuda kliendi valikul 12-24 kuu jooksul; 
3.2. lepingutasu on 0 eurot, esmane sissemakse on 0 eurot ja intressimäär on 0 eurot; 
3.3. klient vastab Telia poolt kehtestatud krediiditingimustele, mis on kättesaadavad 

www.telia.ee/era/muud-teenused/jarelmaks  (sh on alaliselt Eestis elav täisealine elanik vanuses 
18-75 aastat); 

3.4. klient sõlmib Teliaga kliendilepingu ning järelmaksuga müügilepingu (sh enne järelmaksuga 
müügilepingu sõlmimist tutvub selle lepingu tingimustega ning vajadusel konsulteerib 
maksekohustuse võtmise suhtes asjatundjaga). 

4. Kampaania perioodil kehtivad Kampaaniatingimustele vastavatele Klientidele Telia esindustes ja e-poes 
valitud seadmetele järgmised soodushinnad: 

Toode Hind 

soodustus Telia 
Koduinterneti 
kliendile kokku 
(hinnasoodutus + 
0 % intress 24 
kuud) 

Hind Telia 
Koduinterneti 
kliendile 

24x toote kuutasu 
Telia 
Koduinterneti 
kliendile* 

24x toote kuutasu 
koos 
koduinterneti 
minimaalse 
kiiruse ja ruuteri 
rendiga esimesed 
3 kuud**  

24x toote kuutasu 
koos 
koduinterneti 
minimaalse 
kiiruse ja ruuteri 
rendiga alates 4. 
kuust** 

Lotte tahvelarvuti Lenovo Tab 3 
(850M) 8" 16GB 4G+WiFi , must 179 58,76 159 6,63 17,62 25,62 

Apple iPad Air2 32GB Wifi+4G 
tahvelarvuti hall 579 179,08 529 22,04 33,03 41,03 

Apple iPad Air2 32GB Wifi+4G 
tahvelarvuti hõbe 579 179,08 529 22,04 33,03 41,03 

Apple iPad Air2 32GB Wifi+4G 
tahvelarvuti kuldne 579 179,08 529 22,04 33,03 41,03 

SÜLEARVUTI APPLE MACBOOK 
AIR 13 1179 431,24 989 41,21 52,20 60,20 

SÜLEARVUTI HP NOTEBOOK 15-
AY010NO 499 219,88 369 15,38 26,37 34,37 

SÜLEARVUTI LENOVO IDEAPAD 
110-15ISK 649 233,8 549 22,88 33,87 41,87 

 
* lisandub Telia Koduinterneti ning seadmete kuutasu vastavalt Kliendi valitud teenustele 
**sisaldab toote, Koduinterneti ning kõigi vajalike seadmete kuutasusid 
 
5. Antud soodustust saab Kampaanias osaleja kasutada ainult Kampaania perioodil ja hilisemaid 

pretensioone (soodustuse kasutamata jätmisega seoses) Telia ei rahulda.  

http://www.telia.ee/era/muud-teenused/jarelmaks


 

 
 

6. Telial on õigus vastava vajaduse tekkimisel teha muudatusi või täpsustusi Kampaaniatingimustes, 
paigutades sellekohased teated kodulehele www.telia.ee ning Telia esindustesse. Muudatused jõustuvad 
alates nende Telia poolt avalikustamise päevast. 

7. Kampaaniaga seoses tekkivate küsimuste korral on võimalik pöörduda Telia poole 
kliendiinfotelefonil 123 või lähimasse Telia esindusse. 

http://www.telia.ee/

