
Kampaania „Huawei nutitelefoni ja Diili paketiga kaasa aktiivsusmonitor" tingimused 

 

 

1. Diili kampaania „Huawei nutitelefoni ja Diili paketiga kaasa aktiivsusmonitor" (edaspidi 

Kampaania) toimub Diili lepingulistele eraklientidele perioodil  02.03.2017-

31.03.2017 (edaspidi Kampaaniaperiood); 

2. Kampaaniaperioodil saavad Kampaanias osalejad soovi korral kingituseks aktiivsusmonitori 

Huawei Colorband A1 (edaspidi Kampaaniapakkumine) väärtusega 49 €. 

3. Kampaanias saavad osaleda: 

3.1  Uued Diili kliendid, kes Kampaaniaperioodil ostavad Diililt meelepärase Huawei 

nutitelefoni ning liituvad punktis 4 toodud Diili pakettidega. 

3.2 Olemasolevad Diili kliendid, kes Kampaaniaperioodil ostavad Diililt meelepärase Huawei 

nutitelefoni ning on juba punktis 4 toodud paketiga liitunud. 

       4. Kampaaniaga seotud Diili paketid:  

1) Diil 5,50 

2) Diil 8,50 

3) Diil 12,99 

4) Diil 14,99 

5) Diil 19,99 

   5. Kampaaniapakkumisega liitumisel kaasneb 24-kuuline tähtajaline kohustus Diili teenuste 

kasutamiseks nii Järelmaksu, Komplekti kui seadme väljaostmise puhul. 

6. Meelepärase Huawei nutitelefoni võib Kampaanias osaleda sooviv klient kohe välja osta, osta 

Komplekti tingimustel või järelmaksuga. Järelmaksu puhul rakenduvad vastavad tingimused: 

6.1  Kauba maksumuse saab tasuda kliendi valikul 12-24 kuu jooksul. 

6.2  Lepingutasu on 0 eurot, esmane sissemakse on alates 0 eurot ja intressimäär on 0%.  

6.3 Klient vastab Telia poolt kehtestatud krediiditingimustele, mis on kättesaadavad 

www.diil.ee/jarelmaks (sh on alaliselt Eestis elav täisealine elanik vanuses 18-75 aastat). 

7. Kampaaniapakkumisega seotud tähtajalise lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel kaasneb 

lepingus või hinnakirjas fikseeritud käsitlustasu.  

8. Kampaaniapakkumine lõpetab  kõik muud punktis 4 nimetatud  pakettidega, sh 

Komplektitingimustel,  seotud võimalikud soodustused. 

9. Ühe Kampaanias osaleja (mobiilinumber) kohta on lubatud üks Kampaaniapakkumine ja kliendi 

(koondarve) kohta kuni kolm;  

10. Kampaaniapakkumist on võimalik vormistada ainult Telia esindustes. 

http://www.diil.ee/jarelmaks


11. Kampaanias ei saa osaleda mobiilinumbriga, mis Kampaaniaperioodil on juba seotud 

tähtajalise kohustusega. 

12. Diilil on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Kampaania tingimusi, teavitades sellest 

viivitamatult oma kodulehe kaudu. 

13. Enne Kampaaniapakkumisega liitumist kohustub Kampaanias osaleja tutvuma 

Kampaaniapakkumisega seotud Diili pakettide ja nende hindadega Diili kodulehel või Telia 

esindustes; 

14. Kampaania kohta tekkivate küsimuste korral tuleb pöörduda lähimasse Telia esindusse või 

helistada Diili kliendiinfo lühinumbril 13445, teiste operaatorite võrkudest helistades numbril 

53303445. 


