Diili kampaania „Tagasi kooli“ tingimused 2022

1. Diili „Koos on soodsam“ kampaania (edaspidi Kampaania) toimub Diili lepingulistele
eraklientidele perioodil 01.08.2022-30.09.2022 (edaspidi Kampaaniaperiood);
2. Kampaanias saavad osaleda Diili kliendid, kes Kampaaniaperioodil liituvad või juba
kasutavad Diil6,99; Diil7; Diil9 või Diil11,99 paketti (Teenus) ning ostavad seadme
(Seade) Komplekti tingimustel. Seadmete valikuga saab tutvuda Diili e-poes.
3. Kampaaniapakkumine: kampaania tingimustele vastav Diili klient saab:
3.1 Teenuse (paketi) kuutasusoodustust 15% hinnakirjajärgsest hinnast 24 kuuks;
3.2 100 € soodustust Seadme kliendihinnast;
Pakett
teenuse kuutasu

Diil6,99

Diil7

Diil9

Diil11,99

6,99 €

7,99 €

9,99 €

11,99 €

5,942 €

6,792 €

8,492 €

10,192 €

25,152 €

28,752 €

35,952 €

43,152 €

125,152 €

128,752 €

135,952 €

143,152 €

kuutasu -15% soodustusega
komplektis
24 kuu teenuse kuutasu
hinnavõit
Hinnavõit kokku 100€
seadmesoodustusega

4. Kampaaniapakkumisega liitumisel sõlmib Kampaanias osaleja Komplekti lepingu,
millega kaasneb 24-kuuline tähtajaline kohustus Diili teenuste kasutamiseks ja
Seadme eest tasub klient nimetatud perioodi vältel ajajatud korras seadme tasu (ei
lisandu intressi). Tähtajalise Komplektilepingu ennetähtaegsel lõppemisel kohustub
klient tasuma Komplekti lepingus ja tingimustes ettenähtud seadme jääkmaksumuse
arvutatuna ilma soodustuseta hinnast.
5. Kui soetatav seade on odavam kui saadud soodustus, siis hinnavahet Diil ei hüvita.
Sellisel juhul klient ei maksa seadme osatasu, aga Komplektilepingu ennetähtaegsel
lõppemisel kohustub klient hüvitama saadud soodustuse jääkväärtuse.
6. Kampaaniapakkumist ei saa kombineerida teiste soodustuste või pakkumistega.
7. Kliendil on õigus saada Kampaania tingimusi täites punktis 3 nimetatud pakkumist
kaks (2) koondarve kohta.

8. Kampaaniapakkumist on võimalik vormistada kampaanialehe vahendusel, kliendiinfo
lühinumbril 13445 või Telia esindustes.
9. Kampaanias ei saa osaleda mobiilinumbriga, mis Kampaaniaperioodil on juba
Komplekti või mõne muu tähtajalise kohustusega seotud.
10. Diilil on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Kampaania tingimusi, teavitades sellest
viivitamatult oma kodulehe kaudu.
11. Enne Kampaaniapakkumisega liitumist kohustub Kampaanias osaleja tutvuma
Komplekti tingimuste, samuti vastavate Diili pakettide ja nende tingimustega Diili
kodulehel või Telia esindustes;
12. Kampaania kohta tekkivate küsimuste korral saab pöörduda lähimasse Telia esindusse
või helistada Diili kliendiinfo lühinumbril 13445, teiste operaatorite võrkudest helistades
numbril 53303445.

