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1. Levikom Eesti OÜ (edaspidi „Levikom“), aadress Pärnu mnt 139C/2, Tallinn 11317, registrikood
12678473, kodulehekülg www.levikom.ee, e-post: tugi@levikom.ee, telefon 1213 (välismaalt
helistades valida +372 684 0678) korraldab turunduskampaania nimetusega „Revolutsioon“ (edaspidi
„Kampaania“) ajavahemikul 13.11.2019-31.01.2020 (k.a) (edaspidi „Kampaaniaperiood“)
2. Käesolevates kampaaniatingimustes (edaspidi „Kampaaniatingimused“) fikseeritud Kampaania
pakkumist saavad kasutada uued Levikomi interneti- ja TV teenusega liituvad kliendid s.o eraisikutest
tarbijad (edaspidi „Eraklient“), kes vastavad kõigile Kampaaniatingimustes fikseeritud nõutele ja:
2.1. kellel puudub Levikomiga liitumiskoha aadressil, kus Eraklient Kampaania pakkumisega liitumist
soovib (edaspidi: „Liitumiskoht“) nii interneti- kui TV teenuse tooteleping Levikomiga ja/või, kes ei
ole Liitumiskohale tellinud Levikomi interneti- ja TV teenust;
2.2. kes on tutvunud Kampaaniatingimustega;
2.3. kes on esitanud Kampaaniaperioodil Levikomi Kampaania pakkumisele vastavate teenustega
liitumisavalduse või -päringu ja sõlmivad Levikomiga Kampaania pakkumisele vastava 24-kuulise
tootelepingu ja allkirjastavad Kampaania pakkumisele vastava akti;
2.4. kes vastavad kehtestatud Kampaaniatingimustele ja omavad vastavaid lisatingimusi Kampaania
pakkumise realiseerimiseks, muuhulgas omavad Kampaania pakkumise eelduseks oleva Levikomi
võrguga liitumise ja vajalike tehniliste võimaluste olemasolu Erakliendi poolt soovitavas asukohas
(edaspidi „Liitumiskoht“) (sh on tagatud mastinähtavus ja isik on saanud Liitumiskoha puhul, mis
asub kortermajas või mis ei ole Eraklienti omanduses, vastavad nõusolekud Levikomi teenuste
osutamiseks sh korteriühistu ja/või omaniku nõusoleku);
2.5. kes ei ole Liitumiskohal liitunud käesoleva kampaania „Revolutsioon“ pakkumisega ega saa
Liitumiskohal vastava kampaania alusel pakutavaid soodustusi Levikomilt (piirang kehtib Liitumiskoha
osas);
2.6. kes ei oma Kampaaniaperioodil võlgnevusi Levikomi ega maksehäirete registri andmetel kolmandate
isikute ees määral, mis välistaksid tema maksevõimelisuse Kampaanias pakutud toodete või
pakkumiste osas Levikomi ees.
3. Kampaania raames on Kampaaniatingimustele vastaval Erakliendil õigus saada Levikomilt 24-kuuliste
tootelepingu sõlmimisel:
3.1. Tasuta tavapaigaldus, mis sisaldab kohalesõitu, tehniku poolset tööd kuni 120 minutit ning
tüüplahendusele arvestatud kulumaterjale: CAT5 kaabel pikkusega kuni 15m, RJ45 pistikud kuni 4tk,
kaablisidemed kuni 20tk, CAT5 patch-kaabel (1-2m) ja üks seinakinnitus (võrguterminalile). Antud
paigalduse alla ei kuulu kliendi sidevõrgu täiemahuline väljaehitus ega kliendi enda seadmete
häälestus (samas neid teenuseid saab eelnevalt või kohapeal lisaks tellida). Lisatööde ja paigalduseseadistuse tüüplahenduse ülekulu (kui tellitud lahenduse paigalduse-seadistuse sooritamiseks kulub
rohkem aega ja/või materjale) eest esitatakse arve vastavalt Levikom Eesti OÜ hinnakirjale.
3.2. Esimese kuu tasuta järgmisi teenuseid:
3.2.1. Levikomi internetiteenust ja/või Levikomi TV teenust koos järelvaatamise teenusega ja
lisavaatajakoha tasudega (tavahind 2€/kuus, digiboksi rent ei sisaldu lisavaatajakoha tasus).
3.2.2. Seadmete rent ei kuulu teenuste alla ning seetõttu tuleb seadeid rentides tasuda esimesel kuul
nende renditasu.
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3.2.3. Soodustus ei kehti Seenior interneti ja TV kaksikpaketiga liitujatele tulenevalt paketi niigi
ülisoodsast hinnast.
4. Kampaaniatingimused kaotavad kehtivuse:
4.1. Kampaaniaperioodi lõppemisel;
4.2. Juhul kui Kampaanias osaleja ei ole nõuetekohaselt täitnud Kampaaniatingimusi ja -reegleid või muid
Levikomi kehtestatud tingimusi sh sõlmitud lepingute või nende lisade tingimusi;
4.3. tehnilise võimaluse puudumisel või kadumisel teenuse osutamiseks ja seadme paigaldamiseks.
5. Levikomil on õigus teha muudatusi või täpsustusi kampaaniatingimustes, paigutades sellekohased
teated Levikomi kodulehele www.levikom.ee Muudatused jõustuvad nende avalikustamise
kuupäevast.
6. Levikom ei loe end Kampaania pakkumise ja toodetega seotuks enne Kampaanias osaleja
Kampaaniatingimustele vastavust, muuhulgas mitte enne vastava Kampaania pakkumise tootelepingu
sõlmimist või Kampaania pakkumisele vastava akti allkirjastamist, teenuse parameetrite, tehniliste
võimaluste, paigaldustingimuste realiseerumist.
7. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
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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