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1.
1.1. Levikom Eesti OÜ (edaspidi „Levikom“) korraldab turunduskampaania (edaspidi „Kampaania“)
nimetusega „Seadmete rendi soodushinnad 24-kuulise kliendikohustusega“ ajavahemikus
01.10.2018-31.12.2018 (kaasa arvatud) (edaspidi „Kampaaniaperiood“).
1.2. Käesolevates tingimustes (edaspidi „Kampaaniatingimused“) fikseeritud Kampaania pakkumised
kehtivad eraisikutele (edaspidi „Eraklient“), kes pole veel Levikomi interneti teenuse kliendid ning
küsivad Levikomilt Interneti või TV teenuse pakkumist Kampaaniaperioodil.
1.3. Kampaaniatingimustes fikseeritud Kampaania pakkumised kehtivad kõigile eraisikutele, kes:
1.3.1. Esitavad või on esitanud Levikomile Kampaaniaperioodil liitumisavalduse;
1.3.2. On tutvunud Kampaania reeglitega ja Kampaaniatingimustega;
1.3.3. Vastavad kehtestatud Kampaaniatingimustele ja omavad vastavaid lisatingimusi Kampaania
pakkumiste realiseerimiseks, muuhulgas omavad Kampaania pakkumise eelduseks oleva
Levikomi võrguga liitumise ja vajalike tehniliste võimaluste olemasolu Erakliendi poolt
soovitavas asukohas;
1.3.4. Sõlmivad Levikomiga Kampaaniaperioodil 24-kuulise tähtajalise tootelepingu, mille raames
tellivad Levikomilt:
1.3.4.1.

Interneti- ja/või;

1.3.4.2.

TV-teenuse.

1.3. Kampaaniatingimustele vastab Kampaaniatingimuste punktis 1.3. sätestatud Eraklient, s.o
eraisikust Levikomi lepingutega liitunud või liituv Klient, kes:
1.3.1. ei sõlmi lepinguid seoses iseseisva majandus- ja kutsetegevuse läbiviimisega ja;
1.3.2. ei oma Kampaaniaperioodil võlgnevusi Levikomi ega maksehäireteregistri andmetel
kolmandate isikute ees määral, mis välistaksid tema maksevõimelisuse Kampaanias
pakutud toodete või pakkumiste osas Levikomi ees.
1.4. Kampaania ei laiene Levikom Eesti OÜ olemasolevate klientidele, kes omavad kehtivat seadmete
rendi või teenuse soodustust 24-kuulise tähtajalise tootelepingu alusel.
1.5. Kampaaniatingimuste punktides 1.3.-1.5. sätestatud nõuete ja tingimuste puudumisel või
mittevastavusel ei loe Levikom end Kampaania pakkumistega seotuks.
1.6. Kampaania pakkumistega liitumise eelduseks on Levikomiga vastava lepingu st nii kliendi- kui 24kuulise tähtajalise tootelepingu sõlmimine, mille alusel renditakse teenuse kasutamiseks vajalikud
seadmed ja asutakse kasutama Levikomi interneti- ja/või TV teenust. Levikom ei loe end Kampaania
pakkumistega seotuks enne Erakliendi Kampaaniatingimustele vastavust, mh Kampaaniatingimustes
fikseeritud lepingute sõlmimist ja teenuse mahtude ning tehniliste võimaluste realiseerumist.
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1.7. Levikomil on õigus keelduda lepingu sõlmimisest ja teenuste osutamisest sh taganeda
kampaaniahinnaga teenuste pakkumisest ning ei loe end Kampaania pakkumisega seotuks juhul, kui
liitumisavalduse esitaja poolt märgitud aadress on seotud mõne teise Levikomi kliendiga või teise
päringuga.
2.
2.1. Vastuvõtuseadme, ruuteri ja digiboksi tavahinnast soodsamad rendihinnad
2.1.1. Kampaania pakkumine sisaldab Levikomi interneti ja TV teenuse toimimiseks vajalikele
seadmetele (vastuvõtuseade, ruuter, digiboks) tavahindadest soodsamaid rendihindasid, kui
sõlmida Levikomiga 24-kuuline tähtajaline tooteleping.
2.1.2. Kampmaania raames saab soodustust ainult ühele (1) seadmele.
2.1.3. Kampaania soodushinnad kehtivad 24-kuulise tähtajalise interneti- ja/või TV teenuse
tootelepingu sõlmimisel järgmistele Levikomi hinnakirjas olevate seadmete mudelite rendile
(hinnad sisaldavad käibemaksu):
2.1.3.1.

2.1.3.2.

Vastuvõtuseadmed, mille rendil on kampaaniahind 0 €/kuu:


Ubiquiti Litebeam 5AC Gen2 5GHz (komplekt)



Ubiquiti Powerbeam 5AC Gen2 (komplekt)



Ubiquiti Powerbeam 5AC-500 (komplekt)



Mikrotik RouterBoard DynaDish 5 (komplekt)



Mikrotik RouterBoard SXT5HPnDr2 / SXT5 (komplekt)

Vastuvõtuseadmed, mille rendil on kampaaniahind 0 €/kuu:
 Mikrotik RouterBoard LHG-5nD / LHG 5 (komplekt)


2.1.3.3.

Ruuterid, mille rendil on kampaaniahind 0 €/kuu:


2.1.3.4.

GEPON võrgu terminal BDCOM EPON ONU (komplekt)

Mikrotik RB952Ui-5ac2nD-TC / hAP ac lite tower (komplekt)

Infomir MAG Digiboksid, mille rendil on kampaaniahind 0 €/kuu

2.2. Kampaania korraldus
2.2.1. Kampaanias osalemiseks (kampaanias pakutud soodustuse kasutuselevõtuks) esitab eraisik
Levikomile vastava teenuse (interneti- ja/või TV-teenuse) liitumisavalduse. Juhul kui eraisik
vastab Kampaaniatingimustele sõlmib Levikom Erakliendiga kliendilepingu ning väljavalitud
interneti- ja/või TV-teenuse 24-kuulise tähtajalise tootelepingu ning annab vastavate teenuste
kasutamiseks vajalikud seadmed Erakliendile tähtajalisele kasutusrendile. Seadmete
rendileping sisaldub tootelepingus ja seadmete kasutamise tingimused on sätestatud Levikomi
üldtingimustes.
2.2.2. 24-kuulise tähtajalise tootelepingu sõlmimisega võtab Eraklient siduva lepingulise kohustuse
kestvusega 24 kuud. Tootelepingust ennetähtaegsel ülesütlemisel lähtutakse tähtajaliste
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tootelepingute lõpetamise tingimustest ja Levikomi üldtingimustest, mis on avaldatud Levikomi
kodulehel www.levikom.ee.
2.2.3. Peale 24-kuulise tähtajalise tootelepingu ehk 24-kuulise kliendikohustuse perioodi lõppemist
hakkab kampaaniasoodusega seadme rendile kehtima tavahind vastavalt kehtivale
hinnakirjale.

3.
3.1. Kampaania pakkumiste raames teenuse osutamiseks võib Levikom teenuse kasutamise asukohta
paigaldada Levikomile kuuluvad tehnilised seadmed. Pakutava teenuse tarbimiseks peavad kõik
seadmed k.a kliendile kuuluvad seadmed vastama Levikomi nõuetele ja tehnilistele parameetritele.
3.2. Kampaania ei laiene teenuste kasutuselevõtuga seotud paigaldus- ja seadistustöödele. Kampaania
pakkumise raames osutatavate soodustuste hinna sisse ei kuulu Erakliendi seadmetega (k.a
arvutiga, riist- ja tarkvaraga) seonduvad rikked ja probleemid, Levikomilt renditavate või ostetavate
seadmete rikked kuuluvad tootja garantii alla, garantiis sätestatud tingimustel ja määras.
3.3. Levikom ei taga kolmandate isikute tarkvara, rakenduste, seadmete või süsteemide ühilduvust ega
ühildamist Erakliendi seadmetega või Levikomi teenustega. Ühilduvuse probleemide korral on
Levikomil õigus ennast mitte lugeda Kampaania pakkumistega seotuks. Erakliendil on õigus seadme
rikke või ühilduvuse probleemide korral vastav seade või teenus Levikomilt tellida vastavalt Levikomi
hinnakirjale.
3.4. Levikom ei kanna täiendavaid kulusid, mis on seotud Kampaania toodete sh seadmete
tagastamisega sh tagastamisega taganemise tõttu, kättetoimetamise tõendamise või
edasitoimetamisega. Levikom ei vastuta saadetiste ja taotluse eest, mis on postiga saatmisel
kaduma läinud või hilinenud ning nõuete või taotluste eest, mis on mittetäielikud või loetamatud.
4.
4.1. Kampaania raames rakendatavad soodustused ja pakkumised on vastava Kampaania interneti ja/või
TV-teenuse seadmete rendi põhised ja vastavad Kampaaniaperioodile, ega laiene teistele
tellitavatele ja/või pakutavatele lisatoodetele ning lisapakettidele. Erinevad liitumis- ja paigalduskulud
ning lisateenuste ja –tööde hinnad on ära toodud Levikomi kehtivas hinnakirjas.
4.2. Kampaania tingimused kaotavad kehtivuse kui;
4.2.1. Kampaanias osaleja ei ole nõuetekohaselt täitnud Kampaania reegleid, -tingimusi ja muid
Levikomi poolt kehtestatud tingimusi, sealhulgas sõlmitud lepingu(te) või selle lisade tingimusi;
4.2.2. Kampaanias osaleja poolt Levikomiga sõlmitud kliendi- või tootelepingu lõppemisel, samuti
Kampaaniaga seotud tehniliste võimaluste kadumisel ning muude Kampaaniaga seotud
tingimuste ja nõuete lõppemisel.
4.2.3. Kampaaniaperioodi lõppemisel.
4.3. Levikom jätab õiguse teha päringuid maksevõimekuse hindamiseks vastavatesse registritesse ja
teha vastavatel alustel valitud klienditele pakkumisi.
4.4. Kampaaniaperioodi lõppemisel rakenduvad teenuse pakettide sh seadmete rendi ja muude toodete
hinnakirjajärgsed tasud.

3

Levikom Eesti OÜ
Pärnu mnt 139C, 11317 Tallinn

TEL 1213
TEL +372 684 067

levikom.ee
info@levikom.ee

4.5. Levikomil on õigus teha muudatusi või täpsustusi kampaaniatingimustes, paigutades sellekohased
teated Levikomi kodulehele www.levikom.ee. Muudatused jõustuvad nende avalikustamise
päevast.
4.6. Kampaaniatingimuses sätestamata küsimustes lähtutakse valitud Kampaania pakettide toodete
kirjeldustest ja tootetingimustest sh seadmete üleandmise-ja vastuvõtmise aktis sätestatust ning
Levikomi üldtingimustest, mis on kättesaadavaks tehtud Levikomi kodulehel www.levikom.ee
4.7. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
4.8. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult
Levikomi klienditeeninduse e-posti aadressile tugi@levikom.ee märksõnaga „Kampaania“.
Täiendavat infot saab helistades infotelefonil 1213 või e-posti aadressilt tugi@levikom.ee.
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