
 

Onesim tingimused: 

Kuutasu          3.00€  

Kõneminutid Eestis ja EL rändluses      1000 min 

SMS-d Eestis ja EL rändluses         100 tk 

Kõneminutid Eestist EL`i       100 min 

Internetimaht Eestis ja EL rändluses kasutamiseks    3 GB 
Kuutasu sisaldab käibemaksu.  

 

• Pakett on mõeldud kasutamiseks lisaseadmes seotuna aktiivse põhiseadme numbriga. Lahendus võimaldab 
jagada üht mobiiltelefoni numbrit kahe seadme vahel. See tähendab, et lisaseadme number seotakse 
põhiseadme numbriga.  Lisaseadmeks võib olla näiteks nutikell, tahvelarvuti või ühe kasutaja teine 

mobiiltelefon. 

• Põhiseadmeks loetakse ükskõik, millist Sinu aktiivset mobiilinumbrit, mis on Tele2 võrgus ning mida klient 
kasutab näiteks hääkõnede tegemiseks ja interneti kasutamiseks. 

• Pakett ei ole mõeldud kasutamiseks eraldiseisvalt (ilma põhinumbrita) ning põhinumbri peatamisel, 
sulgemisel või numbri Tele2 võrgust välja viimisel on Tele2-l õigus pakett sulgeda. 

• Paketis sisaldub 1000 kõneminutit ja 100 sms-i kasutamiseks Eestis ja Euroopa Liidu (k.a Euroopa 
Majanduspiirkonnas) rändluses. Alates 1001 kõneminutist rakendub minutipõhine hinnastus (0,04€/min) ja 
alates 101 sms-st rakendub ühikupõhine arvests 0,04€/sms. 

• Arveldusperioodi pikkuseks on 1 kalendrikuu. Pakett sisaldab 3 GB internetimahtu arveldusperioodi kohta 
Eestis ja Euroopa Liidu (k.a Euroopa Majanduspiirkonnas) rändluses. Paketis sisalduva interneti kiirus ei ole 
piiratud. 3 GB täitudes piiratakse interneti kasutus ja kliendil on võimalik lisamahtu juurde tellida; 

• Paketis sisaldub 100 kõneminutit helistamiseks Eestist välismaa numbrile, mis kasutab Euroopa Liidu (k.a. 
Euroopa Majanduspiirkonna) operaatori teenuseid (v.a. eritariifsed võrgud ja numbrid). Alates 101 minutist 
rakendub rahvusvaheliste kõnede hinnakirja järgne hind. Kõnede arvestus on sekundipõhine; 

• Kuutasule lisanduvad selles mittesisalduvad tasulised teenused vastavalt hinnakirjale (nt rahvusvahelised 

kõned ja sõnumid, paketis mittesisalduvad rändlusteenused, MMS sõnumid jm); 

• Kuutasu arvestatakse kalendrikuu täpsusega. Esimesel ja viimasel mittetäielikul arveldusperioodil kehtib 
kuutasu proportsionaalses summas vastavalt võrgus aktiivselt oldud päevade arvule; 

• Paketis sisalduv on mõeldud üksnes mobiilsideteenuste tarbimiseks. SIM-kaardi kasutamine või ühendamine 
seadmetega, mis ei ole mõeldud vahetu häälkõne tegemiseks või mida kasutatakse mehaaniliselt või 
automaatselt SMSide saatmiseks ja/või kõnede tegemiseks (sh ärilisel eesmärgil) on keelatud; 

• Interneti, kõnede ja sõnumite maht ei ole seadmete ega arveldusperioodide vahel jagatav; 

• Teenuse kasutamisel välismaal toimub tasumine vastavalt rändlusteenuse hinnakirjale; 

• Paketi tingimustes sätestamata küsimustes lähtutakse Tele2 erakliendi teenuste kasutamise üldtingimustest 
ja interneti kasutamise tingimustest, Mõistliku kasutuse põhimõtetest ning Tele2 hinnakirjast. 

 

 

https://tele2.ee/teenused/roaming/randlusteenus

