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KAMPAANIA “LEVIKOM FILMID-SARJAD
PLUSS TEEMAPAKETT AASTA LÕPUNI
TASUTA“ TINGIMUSED
1.

Kampaania liitumistingimused

1.1. OÜ Levikom Eesti (edaspidi „Levikom“) korraldab Levikomi kaubamärgi all pakutavale tootelepingu
KoduPilv digitelevisiooni PilveTV pakettide raames (edaspidi „PilveTV“) turunduskampaania
(edaspidi „Kampaania“) nimetusega „Levikom filmid-sarjad pluss teemapakett aasta lõpuni
tasuta“ ajavahemikus 01.01.2017-31.12.2017 (kaasa arvatud) (edaspidi „Kampaaniaperiood“).
1.2. Käesolevates tingimustes (edaspidi „Kampaaniatingimused“) fikseeritud Kampaania pakkumised
kehtivad kuni 31.12.2016.a. (kaasa arvatud).
1.3. Kampaaniatingimustes fiskeeritud Kampaania pakkumised kehtivad kõigile eraisikutele (edaspidi
„Eraklient“), kes:
1.3.1. sõlmivad või on sõlminud Levikomiga Kampaaniaperioodil Levikomi kliendilepingu ja;
1.3.2. sõlmivad või on sõlminud Levikomiga Kampaaniaperioodil Levikomi tootelepingu KoduPilv,
mille raames pakutakse Pilve-TV teenust ja;
1.3.3. asuvad kasutama Levikom Pilve-TV teenust ühes järgnevalt toodud mahtudest:
1.3.3.1. Levikom Viasat Silver (42 TV-kanalit) või;
1.3.3.2. Levikom Viasat Gold (51 TV-kanalit).
1.3.4. on tutvunud Kampaania reeglitega ning KoduPilv PilveTV pakketidesse kuuluvate toodete ja
teemapakettide kirjeldustega;
1.3.5. vastavad kehtestatud Kampaaniatingimustele ja omavad vastavaid lisatingimusi Kampaania
pakkumiste realiseerimiseks, muuhulgas omavad Kampaania paketi eelduseks oleva
Levikomi võrguga liitumise ja vajalike tehniliste võimaluste olemasolu Erakliendi poolt
soovitavas asukohas.
1.4. Kampaaniatingimustele
vastab
Kampaaniatingimuste
punktis
1.3 sätestatud
Eraklient, s.o eraisikust Levikomi lepingutega liitunud või liituv Klient, kes:
1.4.1. ei sõlmi lepinguid seoses iseseisva majandus- ja kutsetegevuse läbiviimisega ja;
1.4.2. ei oma Kampaaniaperioodil võlgnevusi Levikomi ega maksehäireteregistri andmetel
kolmandate isikute ees määral, mis välistaksid tema maksevõimelisuse Kampaanias
pakutud toodete või pakkumiste osas Levikomi ees.
1.5. Kampaaniatingimuste punktides 1.3-1.4 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
tootelepingu KoduPilv sõlmimine, millega asutakse kasutama Levikom PilveTV teenust ühes
järgnevalt toodud mahtudest:
1.6.1.
Levikom Viasat Silver (42 TV-kanalit)
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1.6.2.

Levikom Viasat Gold (51 TV-kanalit)

1.7. Levikom ei loe end Kampaania pakkumistega seotuks enne vastavate lepingute sõlmimist ja teenuse
mahtude realiseerimist.
2.

Kampaania toodete tingimused

2.1. KoduPilv PilveTV teenus
2.1.1. KoduPilv Kampaania pakkumine sisaldab Levikom PilveTV teenuse raames pakutavate
pakettide Levikom Viasat Silver ja Levikom Viasat Gold osas teemapaketti Levikom Filmid-Sarjad
Pluss aasta lõpuni (st kuni 31.12.2016) tasuta vaatamist, mille raames on Erakliendil võimalik
vaadata järgnevaid TV-kanaleid:
 Sony Entertainment
 Sony Turbo
 FOX
 FOX Life
 Filmzone
 Filmzone+
2.1.2. Kampaania pakkumised PilveTV teenuse osas ei hõlma seadmete nagu HD meediaboksi,
Unibox MAG hooldus- või kasutustasu või müüki, mida Eraklient võib Levikomilt rentida kuutasu
eest või osta välja.
2.1.3. KoduPilve paketi raames on Erakliendil võimalik tellida muid teenuseid lisateenustena vastavalt
Levikomi poolt kehtestatud hinnakirjale.
2.1.4. KoduPilve paketti raames on Erakliendil võimalik alustada Kampaania pakkumises nimetatud
teenuse kasutamist alates aktiveerimise kuupäevast, mil algab tootelepingus, hinnakirjas ja
üldtingimustes sätestatud tasude arvestus. Toote aktiveerimise kuupäev sõltub konkreetsete
tehniliste võimaluste ja lahenduste olemasolust teenuse kasutamise asukohas.
3.

Vastutus

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 pakkumise raames osutatavate teenuste hinna sisse ei kuulu Erakliendi seadmetega
(k.a arvutiga, riist- ja tarkvaraga) seonduvad rikked ja probleemid, Levikomilt rentitavate või
otsetavate seadmete rikked kuuluvad tootja garantii alla, grantiis sätestatud tingimustel ja määras.
3.3. Levikom ei taga kolmandate isikute tarkvara, rakenduste või süsteemide ühilduvust ega ühildamist
Erakliendi seadmetega või võrguga. 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.
4.

2

Muud tingimused
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4.1. Kampaania raames rakendatavad soodustused ja pakkumised on Erakliendi toote KoduPilv
Kampaanias sätestatud PilveTV pakettide põhised ja vastavad Kampaaniaperioodile, ega laiene
teistele tellitavatele ja/või pakutavatele toodetele ning pakettidele. 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 oseleja 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 KoduPilv 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 pakettide ja toodete hinnakirjajärgsed tasud.
4.5. Levikomil on õigus teha muudatusi või täpsustusi kampaaniatingimustes, paigutades sellekohased
teated Levikomi kodulehele www.levikom.ee. Muudatused jõustuvad nende Levikomi poolt
kodulehel avalikustamise päevast.
4.6. Täiendavat infot saab helistades infotelefonil 1213 või e-posti aadressil tugi@levikom.ee.
4.7. Kampaaniatingimuses
sätestamata
küsimustes
lähtutakse
valitud
Kampaania
pakettide toodete kirjeldustest
ja tingimustest ning Levikomi teenuste ja interneti
kasutamise üldtingimustest, mis on kättesaadavaks tehtud Levikomi kodulehel www.levikom.ee
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