
 

 
Kampaaniapakkumise „100 € sooduskood seadme ostuks“ tingimused:  
 
Diil10,99; Diil12,98; Diil14,99 ja Diil19,99 pakettide kasutajatel on võimalik saada  seadme  ostult 100 
€ soodustust. Kampaaniapakkumisega kaasneb 24-kuuline tähtajaline kohustus. 
 

• Diil korraldab ajavahemikul 31.07. – 31.08.2020 (Kampaania periood) turunduskampaania 
nimetusega „100 € sooduskood seadme ostuks“ (Kampaania). Kampaaniapakkumine 
kehtib e-kanalis kuni sooduskoode jätkub. 

• Kampaanias saab osaleda Diili lepinguline eraklient, kes Kampaaniaperioodil Diili veebis 
liitub või teeb paketivahetuse Diil10,99; Diil12,98; Diil14,99 või Diil19,99 paketti. 

• Kampaaniaga liitumisel saab Kampaanias osaleja 100 € väärtuselise sooduskoodi vastavalt 
kampaania tingimustele 

• Sooduskood väljastatakse kliendile e-kanalis pärast liitumislepingu lisa allkirjastamist. 

• Sooduskoodi saab klient kasutada Diili e-poes nutitelefoni, tahvelarvuti, sülearvuti või 
nutikella soetamiseks ning soodustus arvestatakse maha e-poes toodud seadme hinnast, 
Diili kliendihinnast või soodushinnast, vastavalt mis soodustuse realiseerimise hetkel 
seadmetele kehtib. 

• Sooduskood kehtib ainult seadme kohesel väljaostul ja mitte komplekti tingimustel. 

• Kampaaniapakkumise kasutamisega kaasneb 24-kuuline tähtajaline kohustus Diil10,99; 
Diil12,98; Diil14,99 ja Diil19,99 paketi kasutamiseks ning liitumislepingu ennetähtaegse 
lõpetamise korral rakendub käsitlustasu vastavalt hinnakirjale. 

• Soodustuse kasutamiseks saab Kampaaniatingimustele vastav klient sooduskoodi, mida tal 
on õigus realiseerida kuni 31.09.2020. Peale nimetatud perioodi kaotab sooduskood 
kehtivuse. Hilisemaid pretensioone (soodustuse kasutamata jätmisega seoses) Diil ei 
rahulda. 

• Kui soetatav seade on kallim kui saadud soodustus (100 €), tasub klient ise seadme hinna ja 
soodustuse vahe. Kui soetatav seade on odavam kui saadud soodustus, siis hinnavahet Diil 
ei hüvita. 

• Üks soodustus kehtib ühele kasutajale (mobiiltelefoninumbrile), koondarve kohta võib 
vormistada kuni 2 soodustust. 

• Soodustust ei saa summeerida ning e-poest ostes arvestatakse soodustus maha ostukorvi 
ühelt tootelt, mis on kõige kallim. 

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

• Diilil on õigus vastava vajaduse tekkimisel teha muudatusi või täpsustusi Kampaania 
tingimustes, paigutades sellekohase teate oma kodulehele. 

• Kampaania(te) kohta tekkivate küsimuste korral saab pöörduda helistades infotelefonil 
13445, teiste operaatorite võrkudest helistades 53303445 või e-posti aadressil info@diil.ee. 

 


