
 

Binge teenuste tingimused 
 
1. Binge TV teenus 
 
1.1. Binge TV teenus (edaspidi „Binge TV“) annab Kliendile 

võimaluse vaadata telekanaleid ja muud sisu (edaspidi 
„Sisu“) ning kasutada muid Binge TV funktsionaalsusi.  
 

1.2. Starman pakub Binge TV-d üksnes eraisikust klientidele. 
Kliendil on keelatud kasutada Binge TV-d majandus- ja 
kutsetegevuses ning seda edasi müüa. 
 

1.3. Binge TV teenus on kättesaadav vaid Eesti territooriumil. 
 
1.4. Binge TV kasutamise eelduseks on Binge TV kasutamist 

võimaldava digiboksi (edaspidi „Digiboks“) ning nõuetele 
vastava internetiühenduse olemasolu. Binge TV teenus 
võimaldab Binge TV sisu vaadata ka nutiseadmetega 
(edaspidi koos Digiboksiga „Seadmed“). Informatsioon 
Binge TV kasutamiseks vajalikule internetiühendusele ja 
Seadmetele esitatavatele nõuete ning muude tingimuste 
kohta asub Starmani Koduleheküljel.  

 
Binge TV keskkond ja funktsionaalsused võivad muutuda 
ning Starman ei ole kohustatud sellest ette teatama. 

 
1.5. Binge TV kaudu kättesaadavate telekanalite valikuga on 

Kliendil võimalik tutvuda Starmani Koduleheküljel ning muu 
Binge TV-s pakutava sisuga Binge TV keskkonnas. 

 
Binge TV kaudu kättesaadava sisu valik võib muutuda ning 
Starman ei ole kohustatud sisu valiku muutumisest ette 
teatama.  
 
Starman ei vastuta Binge TV kaudu kättesaadavate 
telekanalite ja muu sisu õigusaktidele ja väljareklaamitule 
vastavuse ning telekanali tootja tegevusest tulenevate 
võimalike katkestuste eest. 

 
1.6. Lisaks voogedastatavale sisule võimaldab Digiboks vastu 

võtta maapealse leviga digitaaltelevisiooni võrgu kaudu 
edastatavaid telekanaleid. Digitaaltelevisiooni võrgu leviala 
infoga on võimalik tutvuda AS-i Levira kodulehel. Tingituna 
raadiolevi mõjutavatest iseärasustest (ehitised, maastik, 
mets jms) ei ole levialas garanteeritud kvaliteetse signaali 
vastuvõtt. 

 
1.7. Kliendil on võimalik kasutada Binge TV teenuse raames 

tehnilist platvormi, mis võimaldab Kliendil salvestada 
Kliendi poolt salvestamiseks valitud saateid Starmani 
salvestusruumi. Salvestusruumi maht ja salvestuste 
säilimise tähtaeg on leitavad Starmani Koduleheküljel. 
Pärast salvestuste säilimise tähtaja möödumist kustuvad 
saated automaatselt. 

 
Kui saate taasedastamisel esineb tehnilisi tõrkeid, siis 
puudub ka salvestus. Saateid salvestatakse saatekava 
alusel ning kui saatekavas toimunud muudatused ei ole 
EPG-s märgitud, siis salvestatakse sisu EPG-s märgitud 
perioodi alusel kellaajaliselt. Starman ei võta endale 
kohustust tagada salvestuste säilimist.  
 

1.8. Kliendil on keelatud salvestada Binge TV-s Klientidele 
suunatavat sisu väljapoole Binge TV keskkonda, sisu 
levitada, üldsusele näidata ja töödelda. 
 

1.9. Juhul, kui Klient rikub punktides 1.2 ja 1.8 kirjeldatud 
kohustusi, käsitletakse seda olulise lepingurikkumisena, 
mis annab Starmanile õiguse Leping ette teatamata üles 
öelda. 

 

1.10. Starmanil on õigus Binge TV teenuse kasutamise 
tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada, teavitades sellest 
Klienti Starmani Kodulehekülje vahendusel. 

 
 
2. Binge TV üle õhu internetiga 

 
2.1. Kliendil on võimalik tellida Binge TV teenust koos Elisa 

Eesti AS-i mobiilsidevõrgu kaudu osutatava koduinterneti 
teenusega (edaspidi „Binge TV Internet“).  
 

2.2. Binge TV Interneti pakettide andmete üles- ja allalaadimise 
kiirustega on Kliendil võimalik tutvuda Starmani 
Koduleheküljel. 

 
2.3. Nõudmised Terminalseadmele on leitavad Starmani 

Koduleheküljel.  
 
2.4. Binge Interneti sihtotstarbeliseks (mõistlikuks) 

kasutamiseks ei loeta muuhulgas P2P (peer-to-peer - 
kasutajalt kasutajale) failivahetusprogrammide või M2M 
(machine-to-machine - seadmelt seadmele) vahendusel 
andmete üles- või allalaadimist. Binge Internet ei ole ette 
nähtud sihtotstarbelise kasutuse raamidest väljuvateks 
tegevusteks, millega kaasnevad suuremahulised ja 
pidevad andmesidesessioonid.  

 
2.5. Sidevõrgu ülekoormuse vältimiseks, samuti sidevõrgu 

turvalisuse ja terviklikkuse tagamiseks ning muudel 
Telekommunikatsiooniteenuste Üldtingimustes ning 
õigusaktides toodud juhtudel ja korras on Starmanil õigus 
kohase andmeliikluse haldamise meetmena piirata Kliendi 
suhtes teenuse kasutust. Starmani poolt kasutatavad 
andmeliikluse haldamise meetmed ei ohusta ega mõjuta 
mingil moel klientide isikuandmete kaitset ja eraelu 
puutumatust.  

 
2.6. Mobiilsidevõrkudes ei ole tehniliselt võimalik igal ajahetkel 

ja kohas garanteerida kasutajatele kindlat 
andmesidekiirust. Andmesidekiirus sõltub nii kasutaja 
kaugusest tugijaamast kui võrgu üldisest koormusest (st 
kasutajate arv sama tugijaama piirkonnas).  

 


