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Roamingregulatsiooni

KKK - kliendid



Mis on rändlustasu? Rändlusteenuste hinnakiri rakendub juhul kui klient tarbib telekommunikatsiooni teenuseid väljaspool Eestit  

ehk siis rändlustasu tekib välismaa võrgus kohaliku operaatori teenuse kasutamisel.

Mida toovad uued rändlustingimused  

Elisa klientidele?

Võimaluse ühineda Euroopa Liidu ülese, ühtse mobiilsideturuga ning rääkida kõikides euroliidu riikides iga  

kuu täiendavalt 30 minutit ilma selle eest eraldi tasu maksmata. Muudatuse juures on positiivne see, et  

enam ei pea pikemalt mõtlema, kas Hispaanias olles ikka tasub kodumaalt saabuv kõne vastu võtta või kas  

tasub ka koju helistada. Kartusel, et välismaal tehtud kõne võiks minna kulukaks, ei ole enam alust. Sel  

kevadel Euroopa Liidus käivituv hindade ühtlustamine viib roamingtasud üleminekuperioodil ehk käesoleva  

aasta maikuus soodsamaks ning tuleval aastal - 2017. aasta suvel – hakkab juba iga kodupakett sisaldama  

teatud kogust kõneminuteid, mobiilset internetti ja SMS-e. Millises mahus neid komponente kodupaketti  

lisatakse, seda me täna veel eitea.

Kas muudatus laieneb kogu Elisa  

kliendibaasile?

Antud regulatsioonist tingitud muudatused puudutavad kõiki Elisa lepingulisi kõnekliente. Roamingu  

kõneminutihinnad muutuvad maikuu algusest nii lepinguliste kui ka kõnekaardiklientide jaoks. Võimalus  

rääkida kõikides euroliidu riikides iga kuu täiendavalt 30 minutit ilma selle eest eraldi tasu maksmata,  

lisandub ainult lepingulisteleklientidele.

Kui klient ei käi antud kuu jooksulmõnes  

teises EL riigis, siis kas ta saab selle  

kõneaja ära kasutada järgmiselkuul?

Kui klient ei kasuta kalendrikuul lisanduvaid kõneminuteid roamingus, siis need ei kandu järgmisesse  

kuusse. Kõik senikehtinud paketitingimused jäävad samaks, nüüd on lihtsalt lisaväärtusena võimalik  

klientidel kõikides EL riikides ühes kalendrikuus rääkida täiendavalt 30 minutit ilma selle eest eraldi tasu  

maksmata.

Kas ka mujale (EL välistesse) riikidesse  

saab 30 minutit kuutasu seeshelistada?

30-minutilist täiendavat, kuutasus sisalduvat kõneaega on Elisa lepingulise kliendi kasutuses maikuu  

algusest Euroopa Liidu 28 riigis ning Norras, Islandil ja Liechtensteinis, seega kokku 31 riigis. Antud  

regulatsioon reguleerib euroliidu riikides telekommunikatsiooni ühisturu teket, kõikide muude riikide osas  

jäävad kehtima senised rändlusteenuste tasud.  Täpsem hinnakiri on leitav siit.
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https://www.elisa.ee/et/elisast/teenuste-tingimused-hinnad/erakliendile/rahvusvaheline-suhtlus/koned-valismaale
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Kas Eestist EL riikidesse saabkuutasu 

hulka kuuluvatkõneaega  kasutades

helistada?

Regulatsioon reguleerib ainult rändlusteenuseid ehk Euroopa Liidu mõnda teise riiki reisinuna sealses 

võrgus teenuste tarbimist,  seega Eestist Euroopa Liidu riikidesse (näiteks Hispaaniasse) kuutasus 

sisalduvaid kõneminuteid kasutades helistada ei saa. Küll aga saab kuutasu sees olevaid 

kõneminuteid kasutada nt Prantsusmaal olles ja sealt Hispaaniasse helistades. Rahvusvaheliste  

kõnede hinnakiri jääb kehtima senisel kujul. Täpsem hinnakiri on leitav siit

Kas muudatus puudutab ka kõnekaardi  

kliente?

Kõnekaardi kliente see muudatus ei puuduta ehk 30 kõneminutit ja paketimuudatus ei laiene kõnekaardi  

kliendile. Küll aga hakkab uus roamingteenuste hinnakiri maikuu algusest kehtima ka kõnekaardi  

klientidele. See tähendab, et alates maist on kõnekaardi kliendile kõneminuti tasu Euroopa 31 riigis 6  

eurosenti minutis, sõnumite tasu on 2,4 senti ja mobiilse interneti megabaidi hind 6 senti.

Kas klient saab antud paketist loobuda ja

jääda kasutama seni kehtinudpaketti?

2017. aastal kaovad Euroopa Liidus rändlustasud ning kõikidel operaatoritel tuleb sellega seoses

hindasid korrigeerida.  Elisa teeb suurema muudatuse juba käesoleval aastal ning annab oma 

klientidele võimaluse rääkida kuutasu sees 30 minutit iga kuu 31 Euroopa riigis jubatäna.

Kuna rändlusteenuste hinnastamisel tuleb tulevast aastast lähtuda põhimõttest, et kodupaketi  

hinnaskeemis peab sisalduma mõistliku tarbimise printsiibi ulatuses ka EL rändlusteenuseid ning  

rändlusteenuse kasutamise võimalus on kõikidel Elisa kõnepakettidel olemas, siis ei saa jääda kasutama  

seni kehtinudpaketti.

Kas kliendile jääb võimalus pakett kuu

aja jooksul lõpetada, sest Elisa muutis

paketitingimusi?

Loomulikult täidab Elisa kõiki Eesti Vabariigis kehtivaid seaduseid ja nii on kliendil alati võimalik oma

liitumisleping soovi korral leppetrahvita lõpetada.

Kui kasutan Mint Arvutis paketti, siis mis  

muutub minu jaoks?

Sel juhul ei muutu paketi tingimused, sest regulatsioonist tingitud muudatused puudutavad ainult Elisa  

lepingulisi kõnekliente.

Mul on perepaketis 5 numbrit, kas  

hinnatõus on 5x0,96?

Hinnatõus rakendub ainult perepaketile ega laiene eraldi paketis olevatele numbritele. Ehk Sinu  

perepaketi kuutasule lisandub 0,96€. Samas 30 minutit kuutasu sees olevat kõneaega lisandub

kõikidele paketis  olevatele numbritele.

Lugesin, et kuutasu muutub, kuid mindei

ole teavitatud?

Pöördu palun klienditeenindusse ning vaatame selle koos üle. Võimalik, et on tekkinud tehnilinetõrge.

https://www.elisa.ee/et/elisast/teenuste-tingimused-hinnad/erakliendile/rahvusvaheline-suhtlus/koned-valismaale
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Head reisimist ja paketile lisatud 

kõneminutite kasutamist 

Euroopa 31 riigis!  


