
 

 
 

Ärikliendi lojaalsuskampaania tingimused 

 

1. AS Telia Eesti (edaspidi Telia) korraldab ajavahemikul 19.09. – 31.10.2016  (Kampaania periood) 
turunduskampaania nimetusega „Ärikliendi lojaalsuskampaania“ (Kampaania).  
Kampaaniapakkumine kehtib kuni sooduskoode jätkub.  

2. Kampaania raames saavad juriidilisest isikust kliendid (e ärikliendid) (edaspidi ka klient) kasutada 
seadme ostmisel hinnasoodustust vastavalt Kampaaniatingimustele toodule.  

3. Soodustust seadmele saavad kasutada ärikliendid, kes Kampaaniaperioodil: 

3.1 liituvad või juba kasutavad Kampaaniatingimustes nimetatud mobiilseid teenuseid ja 
võtavad 24-kuulise tähtajalise kohustuse nende teenuste kasutamiseks  

ja 

3.2 tellivad vähemalt ühe konto Online.ee pilve paketiga alates mahuga 20 GB. Kui kliendil 
on Kampaaniapakkumise kasutamise hetkel vähemalt 1 tasuline pilve pakett olemas, siis uut 
tellima ei pea. 
 

4. Kampaania raames saab hinnasoodustust 100 € (koos km-ga) klient, kes kasutab või liitub alltoodud 
mobiilse kõneside paketiga: 

- Mobiilne elu kõnetasemed – 7 €, 6 €, 3,50 € 

- MinuÄri 3GB 

- MinuÄri 6 

- MinuÄri 6+ 

- MinuÄri 10+ 

- MinuÄri 12 

- MinuÄri 12+ 

- Liidupakett 

- MinuÄri Visioon 

- MinuÄri Triumf 

 

5. Kampaania raames saab hinnasoodustust 200 € (koos km-ga) klient, kes:  

o kasutab või liitub Mobiilne elu ärikliendile paketiga: „Mobiilne internet telefonis 0,25 GB“ 
„Mobiilne internet telefonis 1,5 GB“; „Mobiilne internet telefonis 3 GB“; „Mobiilne internet 
telefonis 6 GB“; „Mobiilne internet telefonis 12 GB“; „Mobiilne internet telefonis 24 GB“ või 
„Mobiilne internet telefonis 48 GB“. 

o Kasutab nii punktis 4 toodud kõnepaketti kui ka alates 19.01.2015 müüdavat mobiilne 
internet telefonis paketti: „Mobiilne internet telefonis 1,5 GB“; „Mobiilne internet telefonis 
5 GB“; „Mobiilne internet telefonis 10 GB“ või „Mobiilne internet telefonis 20 GB“.  

5.1 Olemasolev klient, kes enne Kampaaniaga liitumist kasutab 3G või 4G tehnoloogial muid 
mittemüüdavaid internet telefonis pakette,  peab tegema paketivahetuse.  

 

6. Kampaania raames saab hinnasoodustus 200 € (koos km-ga) klient, kes :  

o liitub või kasutab (sh alates 19.01.2015 müüdavaid) mobiilne internet arvutis paketti 
„Mobiilne internet arvutis 3 GB“; „Mobiilne internet arvutis 10 GB“; „Mobiilne internet 
arvutis 30 GB“; „Mobiilne internet arvutis 60 GB“ või „Mobiilne internet arvutis 100 GB“. 



 

 
 

6.1 Olemasolev äriklient, kes enne Kampaaniaga liitumist kasutab 3G või 4G tehnoloogial muid 
mittemüüdavaid internet arvutis pakette, peab tegema paketivahetuse.  

7. Soodustuse kasutamiseks saab Kampaaniatingimustele vastav klient sooduskoodi, mida tal on 
õigus realiseerida kuni 30.11.2016. Peale nimetatud perioodi kaotab sooduskood kehtivuse. 
Hilisemaid pretensioone (soodustuse kasutamata jätmisega seoses) Telia ei rahulda. 

 
 8. Sooduskoodi saab klient kasutada Telia e-poes nutitelefonid, tahvelarvutid ja sülearvutid  

alajaotuses olevatele seadmetele ning soodustus arvestatakse maha e-poes toodud 

soodsaimast võimalikust hinnast (soodushind, kliendihind, tavahind), mis soodustuse 

realiseerimise hetkel seadmetele kehtib.  Kui e-poes toodud seadme maksumus on väiksem kui 

saadud soodustus, loetakse seadme maksumuseks 1 (üks) € (koos km-ga). 

9. Üks soodustus kehtib ühele kasutajale (mobiiltelefoninumbrile). Soodustusega saab osta 
maksimaalselt 2 seadet ühe kliendi kohta. 

10. Soodustust ei saa kasutada kui vastaval mobiiltelefoninumbril on Kampaaniaperioodil kehtiv 
tähtajaline kohustus.  

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. 

13. Kampaaniatingimused täiendatud 23.09.2016. 

 

 

 

https://pood.telia.ee/nutitelefonid
https://pood.telia.ee/tahvelarvutid
https://pood.telia.ee/sulearvutid

