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Diili teenused on kasutamiseks erakllientidele.

1. Pakettide hinnad

1.1. Euroopa Liidus kasutatava teenusmahuga paketid Diil7 Diil9 Diil11,99 Diil13,99

Liitumistasu tasuta tasuta tasuta tasuta

Kuutasu 10,992 € 12,984 € 14,988 € 16,992 €

kõne- ja sõnumimaht Eesti võrkudesse ja rändluses 

Euroopa Liidus
piiramatu piiramatu piiramatu piiramatu

andmesidemaht 5 GB 12 GB 100 GB 200 GB

andmeside kiirus 4G max kiirus 4G max kiirus 4G max kiirus 4G max kiirus

Kõned välismaale

Sõnumite saatmine Eestist välismaale tavatariifsetele 

numbritele

MMS-sõnumi hind (1 MMS=100 kB) 0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 €

Teenuste hinnad rändluses (v.a Euroopa Liidu riigid)

Kiirus mahu täitumisel 256/128 kbit/s 256/128 kbit/s 256/128 kbit/s 256/128 kbit/s

1 GB 3,984 € 1 GB 3,984 € 1 GB 3,984 € 1 GB 3,984 €

5 GB 6,984 € 5 GB 6,984 € 5 GB 6,984 € 5 GB 6,984 €

15 GB 11,988 € 15 GB 11,988 €

Paketivahetus tasuta tasuta tasuta tasuta

Numbri vormistamine kõnekaardist lepinguliseks tasuta tasuta tasuta tasuta

Liitumislepingu ümbervormistamine tasuta tasuta tasuta tasuta

1.2. KõneDiil Hind

Liitumistasu tasuta

Kuutasu 4,992 €

kõne- ja sõnumimaht Eestis Eesti võrkudesse ja 

rändluses EL* riikides EL´i (sh Eestisse) sisetele 

tavanumbritele, sh suunamised

piiramatu

andmesidemaht 50 MB

Sõnumite saatmine Eestist välismaale tavatariifsetele 

numbritele

vastavalt Eestist 

välismaale helistamise 

hinnakirjale

Teenuste hinnad rändluses (v.a Euroopa Liidu riigid)
vastavalt rändluse 

hinnakirjale

MMS-sõnumi hind (1 MMS=100 kB) 0,30 €

Andmeside kiirus 4G max kiirus

Kiirus mahu täitumisel 256/128 kbit/s

Paketivahetus tasuta

Numbri vormistamine kõnekaardist lepinguliseks tasuta

Liitumislepingu ümbervormistamine tasuta

2. Interneti pakettide hinnad

2.1. Internet arvutis

Diil 2GB Diil 15GB Diil 50GB Diil 90GB

2 GB 15 GB 50 GB 90 GB

vastavalt Eestist välismaale helistamise hinnakirjale

Sisaldab:

• Paketile saab lisada numbrikohaseid teenuseid, välja arvatud Intereti lisamaht.

• Kõne pikkuse arvestus on 1 sekund.

• Paketi kõnemahtu saab kasutada lisaks Eestile ka teistes Euroopa Liidu riikides koduvõrgu tingimustel ja ilma rändlusteenuse lisatasudeta. Muude teenuste üle (kõned ja sõnumid 

väljapool Euroopa Liitu, kõned eritariifsetele numbritele, m-kaubandus ja muud) peetakse arvet väljaspool paketitasu vastavalt hinnakirjale.

• Olles ühes Euroopa Liidu riigis rändluses, saad kasutada paketi kuutasus sisalduvat kõnede mahtu Euroopa Liidu (sh kohalikele numbritele, Eestisse) riikide tavanumbritele helistamiseks.

• Vastuvõetavad kõned on tasuta nii Eestis kui ka rändluses teistes Euroopa Liidu riikides.

• Rändlusteenuste (kõne, SMS, internet) mõistliku kasutamise põhimõtetega ettenähtud piiride ületamisel rakendub rändluse lisatasu. Rändlusteenuste mõistliku kasutamise põhimõtted ja 

rändluse lisatasud on toodud kodulehel.

• Andmeside mahuühikud: 1 MB=1 024 kB; 1 GB=1 048 576 kB.

Interneti lisamaht

• Maksimaalne alla- ja üleslaadimise kiirus 3G ja 4G võrgus võimaldab kasutada internetti 4G seadmega kuni 1,2 Gbit/s alla ja 150 Mbit/s üles, 3G nutiseadmega kuni 42,2 Mbit/s alla ja 5,7 

Mbit/s üles.

• Euroopa Liidu riigid (EL) on Euroopa Majanduspiirkonna riigid ning muud riigid, kus rändlusregulatsioon kehtib: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, 

Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, 

Ungari, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Prantsuse Guajaana, Reunion, Saint Martin, San Marino, Vatikan, v.a nende riikide territooriumil leviva satelliitside võrkudes.

• Rändluses Euroopa Liidu riikides MMS-sõnumit saates ja vastu võttes internetitasu ei arvestata.

• Paketi kuutasus sisalduva andmemahu täitumisel piiratakse teenuse allalaadimiskiirus 256 kbit/s ja üleslaadimiskiirus 128 kbit/s. Iga ületatud MB on sel juhul tasuta.

• Kuutasu arvestus on liitumisel, paketimahu vahetusel ning lõpetamisel päevapõhine.

• Paketivahetus Diili olemasolevale kliendile on 0 €. Pakett hakkab kehtima koheselt.

Andmemaht

Sisaldab:

vastavalt rändluse tavahinnakirjale

vastavalt Eestist välismaale helistamise hinnakirjale

• Andmeside mahuühikud: 1 MB=1 024 kB; 1 GB=1 048 576 kB.

• Maksimaalne alla- ja üleslaadimise kiirus 3G ja 4G võrgus võimaldab kasutada internetti 4G seadmega kuni 1,2 Gbit/s alla ja 150 Mbit/s üles, 3G nutiseadmega kuni 42,2 Mbit/s alla ja 5,7 

Mbit/s üles.

• Paketi kuutasus sisalduv andmemaht ja tellitav lisamaht on kasutamiseks Eestis ja rändluses teistes Euroopa Liidu riikides. Kui tegu on piiramatu mahuga andmeside paketiga 

Rändlusteenuste mõistliku kasutamise põhimõtete mõistes, saab mahtu Euroopa Liidus kasutada ettenähtud piirmäära ulatuses.

• Euroopa Liidu riigid (EL) on Euroopa Majanduspiirkonna riigid ning muud riigid, kus rändlusregulatsioon kehtib: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, 

Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, 

Ungari, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Prantsuse Guajaana, Reunion, Saint Martin, San Marino, Vatikan, v.a nende riikide territooriumil leviva satelliitside võrkudes.

• Paketi kuutasus sisalduv andmemaht ei ole paketi vahetuse korral kumuleeruv. Väikesema mahuga Diili paketi suurema vastu vahetamisel arvestatakse kogu selle kuu (arveldusperioodi) 

jooksul paketi tingimuste kohaselt kasutatud andmesidemaht uue valitud Diili paketiga kaasneva mahu sisse.

• Rändluses Euroopa Liidu riikides MMS-sõnumit saates ja vastu võttes internetitasu ei arvestata.

• Paketi kuutasus sisalduva andmemahu täitudes Interneti kiirus piiratakse (allalaadimiskiirus 256 kbit/s ja üleslaadimiskiirus 128 kbit/s). Iga ületatud MB on sel juhul tasuta.

• Kuutasu arvestus on liitumisel, paketimahu vahetusel ning lõpetamisel päevapõhine.

• Paketivahetus Diili olemasolevale kliendile on 0 €. Pakett hakkab kehtima koheselt.

• Paketile saab lisada numbrikohaseid teenuseid, välja arvatud SMS paketid.

• Kõne pikkuse arvestus on 1 sekund.

• Paketi kõnemahtu saab kasutada lisaks Eestile ka teistes Euroopa Liidu riikides koduvõrgu tingimustel ja ilma rändlusteenuse lisatasudeta. Muude teenuste üle (kõned ja sõnumid 

väljapool Euroopa Liitu, kõned eritariifsetele numbritele, m-kaubandus ja muud) peetakse arvet väljaspool paketitasu vastavalt hinnakirjale.

• Olles ühes Euroopa Liidu riigis rändluses, saad kasutada paketi kuutasus sisalduvat kõnede mahtu Euroopa Liidu (sh kohalikele numbritele, Eestisse) riikide tavanumbritele helistamiseks.

• Vastuvõetavad kõned on tasuta nii Eestis kui ka rändluses teistes Euroopa Liidu riikides.

• Rändlusteenuste (kõne, SMS, internet) mõistliku kasutamise põhimõtetega ettenähtud piiride ületamisel rakendub rändluse lisatasu. Rändlusteenuste mõistliku kasutamise põhimõtted ja 

rändluse lisatasud on toodud kodulehel.
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tasuta tasuta tasuta tasuta

8,988 € 12,984 € 17,988 € 22,992 €

4G max kiirus 4G max kiirus 4G max kiirus 4G max kiirus

tasuta tasuta tasuta tasuta

tasuta tasuta tasuta tasuta

3G ja 4G 3G ja 4G 3G ja 4G 3G ja 4G

1 GB 3,984 € 1 GB 3,984 € 1 GB 3,984 € 1 GB 3,984 €

5 GB 6,984 € 5 GB 6,984 € 5 GB 6,984 €

15 GB 11,988 € 15 GB 11,988 € 15 GB 11,988 €

tasuta tasuta tasuta tasuta

tasuta tasuta tasuta tasuta

3,84 €

0,12 €

0,29 €

0,62 €

0,13 €

*

2.2. Interneti lisamaht telefoni ja arvutisse

alates 1 GB alates 5 GB alates 15 GB

Lisamaht 1 GB 3,984 € 3,984 € 3,984 €

Lisamaht 5 GB - 6,984 € 6,984 €

Lisamaht 15 GB - - 11,988 €

3. Helistamine välismaale

3.1. Eestist välisriiki helistamine

3.2. Eestist välisriiki SMS-sõnumite saatmine

0,072 €

0,13 €

*

4. Teenused

4.1. Diili lepinguliste teenuste hinnad

4.1.1. Kõned

Hind

Diililt Diilile

Liitumistasu teenus on mittemüüdav

Kuutasu 1 €

Minutihind Diilidele Eestis 0 €

Kõnepost

Liitumistasu 0 €

Kuutasu 0,65 €

Kasutustasu paketipõhine minutihind

Juhitav numbrinäit

Kuutasu 0 €

Kasutustasu 0 €

• Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) riigid: Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa, Belgia, Luksemburg, Holland, Taani, Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Portugal, Soome, Rootsi, Austria, Läti, Leedu, 

Poola, Tšehhi, Slovakkia, Sloveenia, Ungari, Malta, Küpros, Rumeenia, Bulgaaria, Horvaatia, Island, Norra, Liechtenstein, Martinique, Mayotte, Guadeloupe, Prantsuse Guajaana, Réunion, 

Saint-Martin, Kanaari saared.

• Lisamahtu saad tellida nii saates sõnumi samalt seadmelt, millele mahtu juurde tellida soovid, kui ka telefoniga teisele seadmele.

• Kui Sinu seade ei võimalda saata või vastu võtta SMS-sõnumeid (mõni tahvelarvuti, netipulk või ruuter), saad lisamahtu tellida ka oma telefoniga. Selleks tuleb Sul nende seadmete 

numbrid määratleda Diili iseteeninduses. Tellides lisamahtu teiselt numbrilt (tahvelarvutile, netipulgale, ruuterile), lisatakse lisamahu tasu selle numbri arvele, millele lisamaht telliti.

• Lisamahtu saab ühe kuu jooksul osta korduvalt, kuid mitte rohkem kui iseteeninduses määratud „Internetilimiit Eestis" summas. Vaikimisi on kõikidel klientidel limiit 30 €.

• Lisamahtu saab osta ainult Diili/Telia mobiilinumbritelt SMS-i saates.

• Nii lisamahu tellimuse õnnestumise kui ebaõnnestumise kohta saadetakse tellijale vastav teavitussõnum.

• Diili kliendile on Eestist välisriiki helistamise teenus automaatselt avatud.

SMS-sõnumid Eestist mujale välismaale (v.a erihinnastusega võrkudesse ja 

kõneteenusnumbritele) *

Kui paketi tingimustes ei ole kokku lepitud teisti.

• Eestist välismaale helistamise riikide nimekiri ja hinnad erakliendile on toodud Kodulehel.

SMS-sõnumid Eestist EEA-riikidesse (v.a erihinnastusega võrkudesse ja 

kõneteenusnumbritele)*

Andmeside kiirus

Kuutasu

Seni kasutusel olnust suurema kuutasuga internetipaketi tellimine

Seni kasutusel olnust väiksema kuutasuga või kuutasuta interneti tellimine

Võrgud

Liitumistasu

• Maksimaalne alla- ja üleslaadimise kiirus 3G ja 4G võrgus võimaldab kasutada internetti 4G seadmega kuni 1,2 Gbit/s alla ja 150 Mbit/s üles, 3G nutiseadmega kuni 42,2 Mbit/s alla ja 5,7 

Mbit/s üles.

• Lisamahtu saab tellida, nii enne kui ka peale mahu täitumist ja kiiruse piiramist.

• Kuu lõpus kasutamata jäänud lisamahtu ei saa järgmises kuus edasi kasutada.

• Kõik need Diili kõnekaardi kasutajad, kes on aktiveerinud oma stardika 07.04.2015 ja hiljem või on vahetanud oma hinnaplaani uue vastu saavad Soome, Rootis, Läti, Leedu, Venemaa ja 

Ukraina tavanumbritele helistada eriti soodsa 0,20 € minutihinnaga. Ja selleks ei pea midagi tellima ega ekstra laadima!

• Kuutasu arvestus on liitumisel, paketimahu vahetusel ning lõpetamisel päevapõhine.

Paketivahetus

Kõneminut tava mobiili- ja püsivõrkudesse

Kõned Global Mobile Solution ja World Mobile OÜ virtuaalvõrku

Kõned Top Connect mobiiltelefonidele Eestis

SMS-sõnumid Eestis ja Eestist välismaale (v.a erihinnastusega võrkudesse ja 

kõneteenusnumbritele) *

Kui paketi tingimustes ei ole kokku lepitud teisti.

• Paketi kuutasus sisalduv andmemaht ja tellitav lisamaht on kasutamiseks Eestis ja rändluses teistes Euroopa Liidu riikides. Kui tegu on piiramatu mahuga andmeside paketiga 

Rändlusteenuste mõistliku kasutamise põhimõtete mõistes, saab mahtu Euroopa Liidus kasutada ettenähtud piirmäära ulatuses.

Interneti lisamaht

• Paketi kuutasus sisalduva andmemahu täitumisel piiratakse teenuse allalaadimiskiirus 256 kbit/s ja üleslaadimiskiirus 128 kbit/s. Iga ületatud MB on sel juhul tasuta.

• Interneti kasutamiseks tuleb seadistada APN järgmiseks: internet.emt.ee.

• Andmemahtu pakettandmeside seansi kestel mõõdetakse ja arveldatakse 1 kB täpsusega.

• Euroopa Liidu riigid (EL) on Euroopa Majanduspiirkonna riigid ning muud riigid, kus rändlusregulatsioon kehtib: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, 

Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, 

Ungari, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Prantsuse Guajaana, Reunion, Saint Martin, San Marino, Vatikan, v.a nende riikide territooriumil leviva satelliitside võrkudes.

Liitumislepingu ümbervormistamine

Kohalike kõnedega kõneteenuse avamine
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Kõne tingimusteta suunamine

Liitumistasu 0 €

Kuutasu 0 €

Kasutustasu paketipõhine minutihind

Kõne tingimuslik suunamine

Liitumistasu teenindaja vahendusel 3,84 €

Liitumistasu iseteeninduses 0 €

Kuutasu 0 €

Kasutustasu paketipõhine minutihind

Kõneteenusnumbrid vt Kodulehel

Infotelefonide poolt edasisuunatud kõned

Edasisuunatud kõne minutihind 0,1787 €

Diili infotelefon 13445

Minutihind Diili kliendile paketipõhine minutihind

Kõne hädaabinumbrile 112* 0 €

*

4.1.2. Sõnumid

Hind

Saldoinfo päring SMS numbrile 1711 paketipõhine sõnumi hind

SMS-teenusnumbrid* vt Kodulehel

Infomenüü

Diili teenused 0 €

Saldopäring 1,909 €

Infoteenused, Meelelahutus 1,909 €

Minu Energia 0,1948 €

Sõnum hädaabinumbrile 112** 0 €

*

**

4.1.3. Mugavusteenused

Hind

Mobiil-ID (müüdav alates 02.07.2022)

Liitumistasu 0 €

Kuutasu 1 €

Kasutustasu * 0 €

Mobiil-ID (müügil kuni 02.07.2022)

Mobiil-ID riigilõivu vahendamine 0 €

Mobiil-ID vormistamine 0 €

Kuutasu 1 €

Kasutustasu * 0 €

M-parkimine

Liitumistasu**** 0 €

Kuutasu 0 €

Parkimise teenustasu 0,32 €

Värava avamistasu 0,02 €

Maksed mobiiliga

Liitumistasu 0 €

Kuutasu 0 €

Kasutustasu:

Lotopileti ostmise teenustasu 0,19 €

Võiduteavituse SMS 0,19 €

Piiripileti teenustasu 0,32 €

Mobiilimakse teenustasu 0,32 €

Reisikindlustus

Liitumistasu 0 €

Kuutasu 0 €

Päevatasu 2,49 €

*

4.1.4. Rändlusteenus

Hind

Liitumistasu 0 €

Kuutasu 0 €

Rändlusteenused Euroopa Liidus *

kõned ja videokõned EL'i riiki (sh Eestisse) ** 0,0264 €

vastuvõetavad kõned 0,00864 €

vastuvõetavad kõned Läti LMT ja Leedu Telia võrgus 0 €

sõnumid EL'i riiki (sh Eestisse) ** 0,0048 €

andmerändlus 0,0022 €

mahupõhine andmerändlus väljaspool Euroopa Liitu *** 2,5500 €

mahupõhine andmerändlus väljaspool Euroopa Liitu I 6,00 €

mahupõhine andmerändlus väljaspool Euroopa Liitu II 15,00 €

Välismaalt saadetud sõnumi hinnale lisandub välisoperaatori sőnumi saatmise tasu.

Sõnumi saatmine Päästeameti hädaabinumbrile 112 on Diili klientidele tasuta. Sõnumeid hädaabinumbrile 112 ei arvestata Diili paketitasus sisalduvate tasuta SMS-ide hulka.

Mobiil-ID kasutamisel välismaal lisandub paketipõhine välisriigist Eestisse saatmise SMS hind ühe Mobiil-ID toimingu kohta.

kõned ja videokõned teistesse riikidesse **

vastavalt operaatori kehtestatud rändlusteenuste hinnakirjale

Helistamine Päästeameti hädaabinumbrile 112 on Diili klientidele tasuta. Helistamist hädaabinumbrile 112 ei arvestata Diili paketitasus sisalduvate tasuta kõneminutite hulka.

vastavalt operaatori kehtestatud rändlusteenuste hinnakirjale

sõnumid teistesse riikidesse **

mahupõhine andmerändlus väljaspool Euroopa Liitu ****
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*

**

***

****

4.1.5. Kuutasuline MMS-sõnumite saatmine Eesti piires

Hind

Liitumistasu 0 €

Kuutasu (sisaldab 100 MMS-sõnumit) 1,50 €

4.1.6. Kuutasuline internet välismaal

Hind

Liitumistasu 0 €

Kuutasu 24,948 €

4.1.7. Andmerändluse kuulimiit

4.1.8. Kõned Venemaale -50%

Hind

Liitumistasu teenus on mittemüüdav

Kuutasu 3 €

Minutihind Eestist Venemaale  -50% kehtivast hinnast

4.1.9. Kõned Venemaale -70%

Hind

Liitumistasu teenus on mittemüüdav

Kuutasu 3 €

Minutihind Eestist Venemaale  -70% kehtivast hinnast

4.1.10. Broneeritud number

Hind

Kuutasu ühe mobiilinumbri kohta 0,60 €

Erisooviga mobiilinumbri teenustasu ühe numbri kohta 36 €

Järjestikuste mobiilinumbrite vahemiku teenustasu ühe 

vahemiku kohta
36 €

5. Teenustasud

• Soodushind ei kehti helistamisel eritasulistele numbritele (erihinnastusega võrgud, teenusnumbrid jms).

Lisateenused

• Üksik number, numbrid või numbrivahemik valitakse välja vastavalt kliendi soovile ja pooltevahelisele kokkuleppele.

• Andmemahtu arvestatakse 1 kB täpsusega.

• Rändlusteenuste hindasid vt Kodulehel.

Euroopa Liidu riigid ning muud riigid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, 

Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Ungari, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Prantsuse Guajaana, Reunion, Saint 

Martin, San Marino, Vatikan.

Nimetatud hinnad ei kehti helistamisel või sõnumi saatmisel eritasulistele numbritele (erihinnastusega võrgud, teenusnumbrid jms).

• Esimese 1 GB täitumisel kalendrikuu jooksul piiratakse interneti kasutamine kuu lõpuni või edasise kasutuse aktiveerimiseni.

• Väljahelistatud kõne kestust arvestatakse ja maksustatakse 1-sekundilise täpsusega, minimaalne kõne maksumus on 30 sekundi maksumus.

• Vastuvõetavate kõnede kestust arvestatakse ja maksustatakse 1-sekundilise täpsusega.

• Andmemahtu Euroopa Liidus mõõdetakse ja arveldatakse 1 kB arveldussammuga.

• Soodustus kehtib Eestist Venemaale helistamisel ning ööpäevaringselt.

• Teenus on numbripõhine ehk soodusprotsent laieneb ainult ühe numbri helistamistele Eestist Venemaale.

• Soodushind hakkab kehtima kohe, kui teenus on tellitud.

• Kuutasus sisalduva mahu täitumisel saab klient SMS-i teel vastavasisulise teavituse ning kehtima hakkab tavapärane rändlusteenuste hinnakiri. Euroopa Liidus maksab mobiilne internet 

0,007 €/MB.

• Paketi kuutasu kajastub eraldi arvereal ja see ei ole seotud koduvõrgus kasutatava paketiga – see on eraldiseisev teenus.

• Vaikimisi on kõikidel klientidel kuulimiit 60 €, mida saab soovi korral suurendada või vähendada. Valida saab 30 €, 60 €, 120 €, 240 €, 500 €, 1000 € või piiramatu limiiditaseme. Piiramatu 

limiiditase tähendab, et mobiilse interneti kasutamisele välismaal ei ole piiranguid seatud. Kuulimiit on kogu maailmas ühesugune.

• Kuulimiidi sisse arvestatakse:

• Soodustus kehtib Eestist Venemaale helistamisel ning ööpäevaringselt.

Saab alternatiivina tellida nendes Euroopa Liidu välistes riikides, kus kehtib päevapakett. Riikide nimekirja vt Kodulehel.

Saab tellida valitud Euroopa Liidu välistes riikides, kus mobiilne internet on vaikimisi suletud. Teenus avab kasutuse megabaidipõhise hinnaga.

• Soodushind ei kehti helistamisel eritasulistele numbritele (erihinnastusega võrgud, teenusnumbrid jms).

• Kuutasuline internet välismaal paketiga saab kasutada mobiilset internetti Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) riikide operaatorite võrkudes (Austria, Belgia, Bulgaaria, 

Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, 

Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Ungari) ning lisaks veel järgmiste riikide operaatorite võrkudes: Gibraltar, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Prantsuse Guajaana, Reunion, 

Saint Martin, San Marino, Suurbritannia, Vatikan.

• Paketti saab kasutada nii mobiiltelefonis kui arvutis.

• Kuutasu sisaldab 6 GB andmemahtu, mida saab kasutada kõigi ülalpool mainitud riikide kõikide mobiilioperaatorite võrkudes (v.a satelliitside võrkudes).

   - Euroopa Liidu riikides kogu päevane andmeside kasutamine;

   - päevapaketiga kaetud riikides vaikimisi kehtiva päevapaketi kasutamine;

   - kasutatud interneti maht nendes Euroopa Liidu välistes riikides, kus päevapakett ei kehti;

• Paketi tasu ei arvestata andmeside välismaal kuulimiidi sisse.

• Paketi kuutasu arvestatakse ühe täiskuu põhiselt (nt kui klient liitub paketiga kuu 15ndal päeval, siis esitatakse arve terve kuu eest).

• Kuulimiidi sisse ei arvestata juurde tellitud päevast lisamahtu, nädalapaketti ja kuutasulise interneti kasutatud mahtu.

   - kasutatud interneti maht nendes Euroopa Liidu välistes riikides, kus kehtib päevapakett, kuid alternatiivina on tellitud teenus Mahupõhine andmerändlus väljaspool Euroopa Liitu.

• Teenus on numbripõhine ehk soodusprotsent laieneb ainult ühe numbri helistamistele Eestist Venemaale.

• Soodushind hakkab kehtima kohe, kui teenus on tellitud.
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5.1. Tehing Hind

Liitumine

teenindaja vahendusel 4 €

iseteeninduses 0 €

Liitumine numbriliikuvuse raames tulijale 0 €

Liitumislepingu ümbervormistamine

teenindaja vahendusel 4 €

iseteeninduses 0 €

Lepingulise numbri Diili kõnekaardiks vormistamine 16,50 €

Diil kõnekaardi vormistamine lepinguliseks Diili paketiks

teenindaja vahendusel 4 €

iseteeninduses 0 €

Paketivahetus

teenindaja vahendusel 4 €

iseteeninduses 0 €

Lepingu peatamine kuni 12 kuuks (mittemüüdav alates 

13.10.2016)
7 €

Ajutine lepingu peatamine *

tellimistasu 1,992 €

kuutasu 1,62 €

Sideteenuse osutamise osaline lühiajaline piiramine SIM-

kaardi kadumise või varguse korral **
0 €

Tähtajalise kohustuse või lepingu ennetähtaegse 

lõpetamise hüvitis, kui seadmele on antud soodustus

seadmelt saadud 

soodustuse jääkväärtus 

***

Telefoninumbri vahetus 7 €

Telefoninumbri valik vabade numbrite hulgast

teenindaja vahendusel 10 €

iseteeninduses 0 €

SIM-kaardi vahetus

teenindaja vahendusel 7 €

iseteeninduses 0 €

Ühekordne teenuste eristus iseteeninduses või 

teenindaja vahendusel
0 €

Maksegraafiku sõlmimise tasu 10 €

Tagatisraha 200 €

Mobiilse interneti sulgemine 8,004 €

Interneti mahu muutmine

mahu suurendamine 0 €

mahu vähendamine teenindaja vahendusel 0 €

mahu vähendamine iseteeninduses 0 €

Kõnede ja SMS mahu muutmine

mahu suurendamine 0 €

mahu vähendamine teenindaja vahendusel 0 €

mahu vähendamine iseteeninduses 0 €

Isikuandmete korduvpäring **** 10 €

*

**

***

****

6. Erihinnastusega võrgud

6.1. Operaator Numeratsiooniala €/min

Kõneminut Global Mobile Solutions OÜ numbritele 50-59 ja 81-85 0,29 €

Kõneminut World Mobile OÜ virtuaaloperaatori 

numbritele
50-59 0,29 €

Kõneminut Top Connect OÜ mobiilinumbritele Eestis
50-59 ja 81-85 ning 70-

teenusnumbrid
0,62 €

7. Hooldus

7.1. Hind

20 €

36 €

16 €

16 €

58 €

36 €

15 €

46 €

tasu kokkuleppel

25 €

50 € - 700 €

20 €

*

**

Kahjuhüvitis asendustelefoni tagastamata jätmise, kahjustamise, kaotamise 

vms korral sõltuvalt mudeli väärtusest

Ekspertiisiakti koostamine tellimisel

Seadme käsitlustasu (vea tuvastamine) *

mobiiltelefonid, tavatelefonid

IT põhiseadmed

IT lisaseadmed (v.a printerid)

ruuterid, digiboksid

audiovideo põhiseadmed

audiovideo muud seadmed

Arvuti (sh tahvel- või sülearvuti) kõvakettal olevate kliendi andmete 

ümberkopeerimine 

Asendusseadme üür **

Seadmelt saadud soodustuse väärtus jagatuna lepingu tähtajaga (kuude arv) ja korrutatuna lepingu lõpuni jäävate kuude arvuga.

Tasu rakendatakse mitteautomaatset tööd nõudva andmekorje päringu eest andmekaitse üldmäärusest tulenevate isiku õiguste teostamisel, kui viimasest päringust on möödunud vähem, 

kui kuus kuud.

Töö nimetus

Teenuse esmakordsel tellimisel rakendatakse kuutasu soodustust 90 päevaks 0 €. Kuutasu soodustust ei rakendata teenuse korduval tellimisel, kui eelmise soodustusega ajutise lepingu 

peatamise teenuse aktiveerimisest on möödas vähem kui 360 päeva. Seda ka juhul, kui kliendi poolt tellitud eelmise Ajutise lepingu peatamise teenuse periood oli lühem kui 90 päeva.

• Millisele operaatorile number kuulub, saab kontrollida Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehelt.

Mobiiltelefoni (v.a iPhone) andmete kopeerimine 

sh kontaktkirjed, kalendrimärkmed, dokumendifailid, fotod, videofailid (v.a 

seadmesse alla laetud kolmandate osapoolte rakendused, mängud jms) 

Piiramise ajal on võimalik vaid numbrile sisse helistamine, paketi kuutasu maksmise kohustus säilib.

• üle 2 GB mahu kopeerimine

• Seadme tasulist remonti teostatakse vastavalt tootja poolt volitatud hoolduspartneri hinnakirjale. Ametlike hoolduspartnerite kontakte vt Kodulehel.

Antud tasu ei pea eraklient tasuma esimese 12 kuu jooksul alates ostu kuupäevast.

Tasu rakendatakse remondiperioodi või iga minimaalse üüriperioodi eest.
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8. Kõneteenusnumbrid

8.1. Üldinfo

Erandiks on:

1) kõneteenusnumbrid, millele helistamine on tasuta

• seadusest tulenevalt – kõik 800-teenusnumbrid

• sisuteenuse pakkuja valikul – 3-5 kohalised lühinumbrid

8.2. Hinnad

• Avatud annetusnumbrite/kõneteenusnumbrite loetelu ja helistamise hinnad vt Kodulehel.

9. Seadmetega seotud teenused

9.1. Teenuse nimetus Hind

Seadistamise ja nõustamise tasu* 40 €

Spetsialisti tunnitasu* 40 €

* Arveldus toimub 15 minuti kaupa.

• Konkreetse teenuse osutamine sõltub tehnilise võimaluse olemasolust vastavas Telia esinduses.

10. Vanad Diili paketid

10.1. Euroopa Liidus kasutatava teenusmahuga paketid Diil6,99 Diil10,99 Diil12,98 Diil14,99 Diil19,99

Liitumistasu tasuta tasuta tasuta tasuta tasuta

Kuutasu 6,984 € 10,992 € 12,984 € 14,988 € 19,992 €

Sisaldab:

kõne- ja sõnumimaht Eesti võrkudesse ja rändluses 

Euroopa Liidus
piiramatu piiramatu piiramatu piiramatu piiramatu

andmesidemaht 2 GB 7 GB 15 GB 30 GB 60 GB

andmeside kiirus 4G max kiirus 4G max kiirus 4G max kiirus 4G max kiirus 4G max kiirus

Kõned välismaale

Sõnumite saatmine Eestist välismaale tavatariifsetele 

numbritele

MMS-sõnumi hind (1 MMS=100 kB) 0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 €

Teenuste hinnad rändluses (v.a Euroopa Liidu riigid)

Kiirus mahu täitumisel 120/64 kbit/s 120/64 kbit/s 120/64 kbit/s 120/64 kbit/s 120/64 kbit/s

1 GB 3,984 € 1 GB 3,984 € 1 GB 3,984 € 1 GB 3,984 € 1 GB 3,984 €

5 GB 6,984 € 5 GB 6,984 € 5 GB 6,984 € 5 GB 6,984 €

15 GB 11,988 € 15 GB 11,988 € 15 GB 11,988 €

Paketivahetus tasuta tasuta tasuta tasuta tasuta

Numbri vormistamine kõnekaardist lepinguliseks tasuta tasuta tasuta tasuta tasuta

Liitumislepingu ümbervormistamine tasuta tasuta tasuta tasuta tasuta

Tavahinnaga kõneteenusnumbrite puhul kõne alguses eraldi hinnateavitust ei toimu.

Kõneteenusnumbritele helistamise hind ei sõltu valitud teenuspaketist, vaid on kõikidele helistajatele ühene.

800-teenusnumbrid kujul 8002xxx - 8009xxx; 10-11-kohalised rahvusvahelised 800-numbrid – helistamine tasuta

900-teenusnumber kujul 900xxxx - 9009xxx – helistamine eritasuga

Kui SP pakub tasulist sisuteenust, lisandub sisuteenuse hind (kas kõne- või minutihind) tavahinnale 11. kõnesekundist ning 10 algussekundi jooksul on SP kohustatud helistajat teavitama 

lisanduvast sisuteenuse hinnast.

Annetuse summad on käibemaksuvabad ja kantakse täies mahus üle annetusprojekti läbiviijale.

Kõneteenusnumbrid on:

3-5 -kohalised lühinumbrid kujul 11x - 19xxx – helistamise hind sõltuvalt SP otsusest on tavahinnaga või eritasuga, üksikjuhtudel tasuta

2) televisiooni saadetes kasutatavad hääletusnumbrid (mängu registreerimised; küsimustele vastamised jms), milledele rakendub ühenduse hetkest ainult sisuteenuse hind (reeglina kõne 

hind).

Kõnekestust arvestatakse ja maksustatakse sekundipõhiselt (minutihinna korral) ja kõnepõhiselt (kõne hinna korral).

NB! Kõikidele kõneteenusnumbritele helistamise tavahind on 0,2278 €/min km-ga.

NB! Annetusnumbrite puhul on kõne 10 algussekundit (teavituse aeg) helistajale TASUTA, annetuse summa rakendub pärast teate kuulamist 11. sekundist. Kliendi arvel näidatakse ainult 

maksustatavat kõne ja selle kestust (üle 10 sekundi kestvaid kõnesid).

Interneti lisamaht

• Paketile saab lisada numbrikohaseid teenuseid, välja arvatud SMS paketid.

• Kõne pikkuse arvestus on 1 sekund.

• Paketi kõne- ja sõnumimahtu saab kasutada lisaks Eestile ka teistes Euroopa Liidu riikides koduvõrgu tingimustel ja ilma rändlusteenuse lisatasudeta. Muude teenuste üle (kõned ja 

sõnumid väljapool Euroopa Liitu, kõned eritariifsetele numbritele, m-kaubandus ja muud) peetakse arvet väljaspool paketitasu vastavalt hinnakirjale.

• Olles ühes Euroopa Liidu riigis rändluses, saad kasutada paketi kuutasus sisalduvat kõnede ja sõnumite mahtu Euroopa Liidu (sh kohalikele numbritele, Eestisse) riikide tavanumbritele 

helistamiseks ja sõnumite saatmiseks.

vastavalt Eestist välismaale helistamise hinnakirjale

paketi SMS mahus

vastavalt rändluse tavahinnakirjale

• Vastuvõetavad kõned on tasuta nii Eestis kui ka rändluses teistes Euroopa Liidu riikides.

• Rändlusteenuste (kõne, SMS, internet) mõistliku kasutamise põhimõtetega ettenähtud piiride ületamisel rakendub rändluse lisatasu. Rändlusteenuste mõistliku kasutamise põhimõtted ja 

rändluse lisatasud on toodud kodulehel.

• Andmeside mahuühikud: 1 MB=1 024 kB; 1 GB=1 048 576 kB.

• Maksimaalne alla- ja üleslaadimise kiirus 3G ja 4G võrgus võimaldab kasutada internetti 4G seadmega kuni 1,2 Gbit/s alla ja 150 Mbit/s üles, 3G nutiseadmega kuni 42,2 Mbit/s alla ja 5,7 

Mbit/s üles.

• Paketi kuutasus sisalduv andmemaht ja tellitav lisamaht on kasutamiseks Eestis ja rändluses teistes Euroopa Liidu riikides. Kui tegu on piiramatu mahuga andmeside paketiga 

Rändlusteenuste mõistliku kasutamise põhimõtete mõistes, saab mahtu Euroopa Liidus kasutada ettenähtud piirmäära ulatuses.

• Euroopa Liidu riigid (EL) on Euroopa Majanduspiirkonna riigid ning muud riigid, kus rändlusregulatsioon kehtib: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, 

Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, 

Ungari, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Prantsuse Guajaana, Reunion, Saint Martin, San Marino, Vatikan, v.a nende riikide territooriumil leviva satelliitside võrkudes.

• Paketi kuutasus sisalduv andmemaht ei ole paketi vahetuse korral kumuleeruv. Väikesema mahuga Diili paketi suurema vastu vahetamisel arvestatakse kogu selle kuu (arveldusperioodi) 

jooksul paketi tingimuste kohaselt kasutatud andmesidemaht uue valitud Diili paketiga kaasneva mahu sisse.

• Rändluses Euroopa Liidu riikides MMS-sõnumit saates ja vastu võttes internetitasu ei arvestata.
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10.2. Euroopa Liidus kasutatava teenusmahuga paketid Diil14,99 EU Diil17,99 EU Diil20,99 EU

Liitumistasu tasuta tasuta tasuta

Kuutasu 14,988 € 17,988 € 20,988 €

Sisaldab:

kõne- ja sõnumimaht Eesti võrkudesse ja rändluses 

Euroopa Liidus
piiramatu piiramatu piiramatu

andmesidemaht 5 GB 12 GB 50 GB

andmeside kiirus 4G max kiirus 4G max kiirus 4G max kiirus

kõnede maht Balti- ja Põhjamaadesse 50 minutit 100 minutit 100 minutit

Minutihind Eestist Baltimaadesse ja Skandinaaviasse 

mahu täitumisel
0,65 € 0,65 € 0,65 €

Minutihind mujale välismaale ja mahu täitumisel

Sõnumite saatmine Eestist välismaale tavatariifsetele 

numbritele

MMS-sõnumi hind (1 MMS=100 kB) 0,30 € 0,30 € 0,30 €

Teenuste hinnad rändluses (v.a Euroopa Liidu riigid)

Kiirus mahu täitumisel 256/128 kbit/s 256/128 kbit/s 256/128 kbit/s

1 GB 3,984 € 1 GB 3,984 € 1 GB 3,984 €

5 GB 6,984 € 5 GB 6,984 € 5 GB 6,984 €

15 GB 11,988 €

Paketivahetus tasuta tasuta tasuta

Numbri vormistamine kõnekaardist lepinguliseks tasuta tasuta tasuta

Liitumislepingu ümbervormistamine tasuta tasuta tasuta

10.3. Euroopa Liidus kasutatava andmesidemahuga 

paketid
Diil13,99 Diil16,99 Diil20,99

Kuutasu 13,992 € 16,992 € 20,988 €

Sisaldab:

kõne- ja sõnumimaht Eesti võrkudesse ja rändluses 

Euroopa Liidus
piiramatu piiramatu piiramatu

andmesidemaht 5 GB 12 GB 50 GB

andmeside kiirus 4G max kiirus 4G max kiirus 4G max kiirus

Kõned välismaale

Teenuste hinnad rändluses (v.a Euroopa Liidu riigid)

Kiirus mahu täitumisel 256/128 kbit/s 256/128 kbit/s 256/128 kbit/s

1 GB 3,984 € 1 GB 3,984 € 1 GB 3,984 €

5 GB 6,984 € 5 GB 6,984 € 5 GB 6,984 €

15 GB 11,988 €

• Paketi kuutasus sisalduv andmemaht ei ole paketi vahetuse korral kumuleeruv. Väikesema mahuga Diili paketi suurema vastu vahetamisel arvestatakse kogu selle kuu (arveldusperioodi) 

jooksul paketi tingimuste kohaselt kasutatud andmesidemaht uue valitud Diili paketiga kaasneva mahu sisse.

• Rändluses Euroopa Liidu riikides MMS-sõnumit saates ja vastu võttes internetitasu ei arvestata.

• Andmeside mahuühikud: 1 MB=1 024 kB; 1 GB=1 048 576 kB.

• Maksimaalne alla- ja üleslaadimise kiirus 3G ja 4G võrgus võimaldab kasutada internetti 4G seadmega kuni 1,2 Gbit/s alla ja 150 Mbit/s üles, 3G nutiseadmega kuni 42,2 Mbit/s alla ja 5,7 

Mbit/s üles.

• Paketi kuutasus sisalduv andmemaht ja tellitav lisamaht on kasutamiseks Eestis ja rändluses teistes Euroopa Liidu riikides. Kui tegu on piiramatu mahuga andmeside paketiga 

Rändlusteenuste mõistliku kasutamise põhimõtete mõistes, saab mahtu Euroopa Liidus kasutada ettenähtud piirmäära ulatuses.

• Euroopa Liidu riigid (EL) on Euroopa Majanduspiirkonna riigid ning muud riigid, kus rändlusregulatsioon kehtib: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, 

Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, 

Ungari, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Prantsuse Guajaana, Reunion, Saint Martin, San Marino, Vatikan, v.a nende riikide territooriumil leviva satelliitside võrkudes.

Interneti lisamaht

• Paketile saab lisada numbrikohaseid teenuseid, välja arvatud SMS paketid.

• Kõne pikkuse arvestus on 1 sekund.

• Paketi kõne- ja sõnumimahtu saab kasutada lisaks Eestile ka teistes Euroopa Liidu riikides koduvõrgu tingimustel ja ilma rändlusteenuse lisatasudeta. Muude teenuste üle (kõned ja 

sõnumid väljapool Euroopa Liitu, kõned eritariifsetele numbritele, m-kaubandus ja muud) peetakse arvet väljaspool paketitasu vastavalt hinnakirjale.

• Olles ühes Euroopa Liidu riigis rändluses, saad kasutada paketi kuutasus sisalduvat kõnede ja sõnumite mahtu Euroopa Liidu (sh kohalikele numbritele, Eestisse) riikide tavanumbritele 

helistamiseks ja sõnumite saatmiseks.

• Kuutasu arvestus on liitumisel, paketimahu vahetusel ning lõpetamisel päevapõhine.

• Andmeside mahuühikud: 1 MB=1 024 kB; 1 GB=1 048 576 kB.

• Maksimaalne alla- ja üleslaadimise kiirus 3G ja 4G võrgus võimaldab kasutada internetti 4G seadmega kuni 1,2 Gbit/s alla ja 150 Mbit/s üles, 3G nutiseadmega kuni 42,2 Mbit/s alla ja 5,7 

Mbit/s üles.

• Paketi kuutasus sisalduv andmemaht ja tellitav lisamaht on kasutamiseks Eestis ja rändluses teistes Euroopa Liidu riikides. Kui tegu on piiramatu mahuga andmeside paketiga 

Rändlusteenuste mõistliku kasutamise põhimõtete mõistes, saab mahtu Euroopa Liidus kasutada ettenähtud piirmäära ulatuses.

• Euroopa Liidu riigid (EL) on Euroopa Majanduspiirkonna riigid ning muud riigid, kus rändlusregulatsioon kehtib: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, 

Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, 

Ungari, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Prantsuse Guajaana, Reunion, Saint Martin, San Marino, Vatikan, v.a nende riikide territooriumil leviva satelliitside võrkudes.

• Baltimaad ja Skandinaavia: Läti, Leedu Soome, Rootsi, Taani, Norra.

• Rändlusteenuste (kõne, SMS, internet) mõistliku kasutamise põhimõtetega ettenähtud piiride ületamisel rakendub rändluse lisatasu. Rändlusteenuste mõistliku kasutamise põhimõtted ja 

rändluse lisatasud on toodud kodulehel.

• Paketile saab lisada numbrikohaseid teenuseid, välja arvatud SMS paketid.

• Paketivahetus Diili olemasolevale kliendile on 0 €. Pakett hakkab kehtima koheselt.

• Kuutasu arvestus on liitumisel, paketimahu vahetusel ning lõpetamisel päevapõhine.

• Paketivahetus Diili olemasolevale kliendile on teenindaja vahendusel 4 € ja iseteeninduses 0 €. Pakett hakkab kehtima koheselt.

• Vastuvõetavad kõned on tasuta nii Eestis kui ka rändluses teistes Euroopa Liidu riikides.

• Rändlusteenuste (kõne, SMS, internet) mõistliku kasutamise põhimõtetega ettenähtud piiride ületamisel rakendub rändluse lisatasu. Rändlusteenuste mõistliku kasutamise põhimõtted ja 

rändluse lisatasud on toodud kodulehel.

• Paketi kuutasus sisalduva andmemahu täitudes Interneti kiirus piiratakse (allalaadimiskiirus 256 kbit/s ja üleslaadimiskiirus 128 kbit/s). Iga ületatud MB on sel juhul tasuta.

• Paketi kuutasus sisalduva andmemahu täitudes Interneti kiirus piiratakse (allalaadimiskiirus 256 kbit/s ja üleslaadimiskiirus 128 kbit/s). Iga ületatud MB on sel juhul tasuta.

• Olles ühes Euroopa Liidu riigis rändluses, saad kasutada paketi kuutasus sisalduvat kõnede ja sõnumite mahtu Euroopa Liidu (sh kohalikele numbritele, Eestisse) riikide tavanumbritele 

helistamiseks ja sõnumite saatmiseks.

• Vastuvõetavad kõned on tasuta nii Eestis kui ka rändluses teistes Euroopa Liidu riikides.

• Kõne pikkuse arvestus on 1 sekund.

• Paketi kõne- ja sõnumimahtu saab kasutada lisaks Eestile ka teistes Euroopa Liidu riikides koduvõrgu tingimustel ja ilma rändlusteenuse lisatasudeta. Muude teenuste üle (kõned ja 

sõnumid väljapool Euroopa Liitu, kõned eritariifsetele numbritele, m-kaubandus ja muud) peetakse arvet väljaspool paketitasu vastavalt hinnakirjale.

Interneti lisamaht

vastavalt Eestist välismaale helistamise ja sõnumite saatmise hinnakirjale

vastavalt rändluse tavahinnakirjale

• Kuutasu arvestus on liitumisel, paketimahu vahetusel ning lõpetamisel päevapõhine.

• Paketivahetus Diili olemasolevale kliendile on 0 €. Pakett hakkab kehtima koheselt.

• Paketi kuutasus sisalduva andmemahu täitudes Interneti kiirus piiratakse (allalaadimiskiirus 256 kbit/s ja üleslaadimiskiirus 128 kbit/s). Iga ületatud MB on sel juhul tasuta.

vastavalt rändluse tavahinnakirjale

paketi SMS mahus

vastavalt Eestist välismaale helistamise hinnakirjale

• Paketi kuutasus sisalduv andmemaht ei ole paketi vahetuse korral kumuleeruv. Väikesema mahuga Diili paketi suurema vastu vahetamisel arvestatakse kogu selle kuu (arveldusperioodi) 

jooksul paketi tingimuste kohaselt kasutatud andmesidemaht uue valitud Diili paketiga kaasneva mahu sisse.

• Rändluses Euroopa Liidu riikides MMS-sõnumit saates ja vastu võttes internetitasu ei arvestata.
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XXI ptk Diil

10.4. Diil Internet arvutis

Diil Internet L Diil Internet L Plus Diil Internet XL Diil Internet XXL

kuni 3 Mbit/s 4G max kiirus 4G max kiirus 4G max kiirus

kuni 1 Mbit/s 4G max kiirus 4G max kiirus 4G max kiirus

15 GB 2 GB 30 GB 60 GB

5,928 € 5,928 € 15,000 € 18,996 €

Paketiga liitumine teenindaja vahendusel 4 € 4 € 4 € 4 €

iseteeninduses tasuta tasuta tasuta tasuta

tasuta tasuta tasuta tasuta

tasuta tasuta tasuta tasuta

3G ja 4G 3G ja 4G 3G ja 4G 3G ja 4G

1 GB 3,984 € 1 GB 3,984 € 1 GB 3,984 € 1 GB 3,984 €

5 GB 6,984 € 5 GB 6,984 € 5 GB 6,984 € 5 GB 6,984 €

15 GB 11,988 € 15 GB 11,988 € 15 GB 11,988 € 15 GB 11,988 €

3,84 €

0,12 €

0,29 €

0,62 €

0,13 €

*

Hinnakirjas kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

(*)

Kõned Global Mobile Solution ja World Mobile OÜ virtuaalvõrku

Kõned Top Connect mobiiltelefonidele Eestis

SMS-sõnumid Eestis ja Eestist välismaale (v.a erihinnastusega võrkudesse ja 

kõneteenusnumbritele) *

Kui paketi tingimustes ei ole kokku lepitud teisti.

• Maksimaalne alla- ja üleslaadimise kiirus 3G ja 4G võrgus võimaldab kasutada internetti 4G seadmega kuni 1,2 Gbit/s alla ja 150 Mbit/s üles, 3G nutiseadmega kuni 42,2 Mbit/s alla ja 5,7 

Mbit/s üles.

• Paketi kuutasus sisalduv andmemaht ja tellitav lisamaht on kasutamiseks Eestis ja rändluses teistes Euroopa Liidu riikides. Kui tegu on piiramatu mahuga andmeside paketiga 

Rändlusteenuste mõistliku kasutamise põhimõtete mõistes, saab mahtu Euroopa Liidus kasutada ettenähtud piirmäära ulatuses.

Interneti lisamaht

Telia osutab Kliendile teenuseid krediidipõhimõttel. Teenuste krediidilimiit on Telia poolt Kliendile kehtestatud rahaline piirsumma, mis on seotud Kliendi poolt Telia teenuste 

kasutamisega ja maksekäitumisega ning mille ületamisel ei ole Telia kohustatud osutama Kliendile Teenuseid krediiti ning võib nõuda Kliendilt ettemaksu tasumist või piirata 

kliendile teenuse osutamist. Täiendav info Telia krediiditingimuste kohta on kättesaadav Kodulehel.

Allalaadimiskiirus

Üleslaadimiskiirus

Andmemaht

Kuutasu

Tellides seni kasutusel olnust suurema kuutasuga internetipaketi

Tellides seni kasutusel olnust väiksema kuutasuga või kuutasuta interneti

Võrgud

• Paketi kuutasus sisalduva andmemahu täitudes Interneti kiirus piiratakse (allalaadimiskiirus 256 kbit/s ja üleslaadimiskiirus 128 kbit/s). Iga ületatud MB on sel juhul tasuta.

• Interneti kasutamiseks tuleb seadistada APN järgmiseks: internet.emt.ee.

• Andmemahtu pakettandmeside seansi kestel mõõdetakse ja arveldatakse 1 kB täpsusega.

• Kuutasu arvestus on liitumisel, paketimahu vahetusel ning lõpetamisel päevapõhine.

• Ruuteri-, süle- ja tahvelarvutikomplektide tasu kujuneb valitud teenus(te)st ja seadmest.

• Ruuterikomplekt: komplekti tingimustel ruuteri soetamisel saab teenusena juurde valida paketi alates Diili Internet XL.

• Süle- ja tahvelarvutikomplekt: komplekti tingimustel sülearvuti või tahvelarvuti soetamisel saab teenusena juurde valida ükskõik millise Diili mobiilne internet arvutis paketi.

Kohalike kõnedega kõneteenuse avamine

Kõneminut tava mobiili- ja püsivõrkudesse


