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Erikombode pakkumise tingimused  

Erikombod 18.08.2016 – 01.09.2017:   
 

Paketi nimetus DigiTV pakett Internet Telefon Ajamasin Filmid 
Kuutasu 
KM-ga 

MINIkombo* M-DigiTV 
alla 25Mbit/s 
üles 5Mbit/s 

   19,99 € 

MINIkombo Pluss* M-DigiTV 
alla 25Mbit/s 
üles 5Mbit/s 

M-telefon   19,99 € 

FILMIkombo  L-DigiTV 
alla 50Mbit/s 
üles 10Mbit/s 

 jah 4 29,99 € 

FILMIkombo Pluss  L-DigiTV 
alla 50Mbit/s 
üles 10Mbit/s 

M-telefon jah 4 29,99 € 

VÄIKEkombo** M-DigiTV 
alla 25Mbit/s 
üles 5Mbit/s 

   1,99 € 

VÄIKEkombo Pluss** M-DigiTV 
alla 25Mbit/s 
üles 5Mbit/s 

M-telefon   16,99 € 

 

MINIkombo R* M-RUS DigiTV 
alla 25Mbit/s 
üles 5Mbit/s 

   17,99 € 

MINIkombo R Pluss* M-RUS DigiTV 
alla 25Mbit/s 
üles 5Mbit/s 

M-telefon   17,99 € 

FILMIkombo R  L-RUS DigiTV 
alla 50Mbit/s 
üles 10Mbit/s 

 jah 4 25,99 € 

FILMIkombo R Pluss  L-RUS DigiTV 
alla 50Mbit/s 
üles 10Mbit/s 

M-telefon jah 4 25,99 € 

VÄIKEkombo R** M-RUS DigiTV 
alla 25Mbit/s 
üles 5Mbit/s 

   14,99 € 

VÄIKEkombo R Pluss** M-RUS DigiTV 
alla 25Mbit/s 
üles 5Mbit/s 

M-telefon   14,99 € 

 
*Tellitav alates 25.01.2017. 
**Tellitav kuni 24.01.2017. 
 

Erikombo saavad tellida kõik:  
• Uued ja olemasolevad kliendid, kelle teenuse tarbimise aadress asub Starmani kaabli levialas;  

• Kliendid, kes ei oma Erikombo tellimise hetkel võlgnevust Starmani ees.  

 
Kõik Erikombo tellijad:  

• Saavad tellitud Erikombo teenuse tähtajatult soodushinnaga;  

• On teadlikud, et Erikombo tarbimiseks on vajalik ja kohustuslik Starbox, sest kombos 

sisalduvaid teenuseid on võimalik tarbida vaid ja ainult Starboxiga;  

• Saavad ligipääsu Starman TV Everywhere teenusele ning koduse Wi-Fi lahenduse;  

• Kinnitavad, et on tutvunud pakkumise tingimustega ning on teadlikud, et pakutav soodushind 

kehtib vaid Erikombos sisalduvate teenuste osas. Kõikvõimalikud liitumis- ja paigalduskulud 

ning lisateenuste hinnad on ära toodud kehtivas Starmani Hinnakirjas.  

• On teadlikud, et erikomboga kaasneb 12-kuuline tähtajaline teenuseleping Erikombos 

sisalduvate teenuste osas.  
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• On teadlikud, et FILMIkombode kuutasus sisalduvad 4 esimest jooksvas kalendrikuus tellitud 

„48 tunni videolaenutuse“ filmi (vabalt valitavad sh HD filmid ja lisatelerikoha Starboxist tellitud 

filmid). Film loetakse tellituks PIN koodi sisestamisega teleri ekraanil. Starman ei vastuta, kui 

Klient on avaldanud oma PIN koodi kolmandatele isikutele sh pereliikmetele või kui Klient ei ole 

tellitud filme tegelikult vaadanud. Alates 5-ndast filmist kehtib tellitavale filmile hinnakirjajärgne 

(ekraanil kuvatud) hind.  

  

Lisatingimused:  

• Erikombo tellimisega kaasneb 12-kuuline tähtajaline teenuseleping Erikombos sisalduvate 

teenuste osas. Klient kohustub tarbima Erikombo teenust alates Lepingu allkirjastamisest 

järgneva 12 kalendrikuu jooksul. Kui Klient lõpetab Lepingu, vahetab Erikombo või selles 

sisalduva teenuse mõne teise teenuse vastu või Erikombo teenust piiratakse Kliendist tuleneva 

asjaolu tõttu enne kohustusliku tarbimisperioodi lõppu, tasub Klient Starmanile lepingu 

ennetähtaegse lõpetamise tasu summas 99 eurot.  Antud tasu suurus väheneb 

proportsionaalselt ajavahemiku võrra, mille jooksul lepingut on täidetud. Kui Klient muudab 

tarbitavaid teenuseid selliselt, et pärast muudatust ta endiselt jätkab vähemalt ühe Erikombo 

teenuse tarbimist, on ta vabastatud lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu tasumise 

kohustusest ja pärast muudatuse tegemist jätkub senise tarbimiskohustuse perioodi kulg.  

• Kõik liitumisel võetud kohustused, mis võivad tuleneda paigaldatud lisateenustest või 

seadmetest, tuleb kliendil lõpuni kanda vastavalt liitumise hetkel allkirjastatud tingimustele.  

• Erikombo teenusega liitumine ei piira õigust sõlmida DigiTV lisatelerikoha teenust tavapärastel 

tingimustel vastavalt kehtivale Starmani hinnakirjale;  

• Kliendil on lubatud tellitud Erikombo teenuste vahel liikuda andes oma soovist teada Starmani 

kliendiinfo telefonil või e-kirja teel;  

• Pakkumist ei saa kasutada samaaegselt koos teiste põhiteenuse soodustustega. Kliendil on 

õigus vahetada oma senised teenused Erikombo vastu tingimusel, et senised soodustused ja 

kohustused (va lisalepingu osas) asenduvad Erikombo soodushinnaga ning kaasneva 

tarbimiskohustusega;  

• 4 esimese filmi soodushinda ei kuvata 48 tunni videolaenutuse ekraanil. 100% filmihinna 

soodustus kajastub igakuisel teenuste arvel;  

• Paketis sisalduvaid 100% soodustusega filme (4 tk) arvestatakse kalendrikuu põhiselt ning 

nende tellimata jätmisel jooksvas kalendrikuus ei lükku need järgmisesse kalendrikuusse;  

• FILMIkombo teenuse tellinud Klientidel on võimalik tellida alates 01.02.2017 Ajamasin+ teenust 

1,99 eurot Starmani Hinnakirjas toodud hinnast soodsamalt. 

• Erikombo teenusega ei saa liituda mitteeluruumid ning majutusasutused;  

• Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb esitada kirjalikult 

2 (kahe) nädala jooksul peale pretensiooni aluseks oleva juhtumi avaldumist aadressile AS 

Starman, Rävala pst 19, 10143 Tallinn;  

• Kampaania korraldajal on ühepoolne õigus katkestada pakkumine vääramatu jõu (force 
majeure) asjaolude ilmnemisel;  

• Starmanile kuulub õigus teha muudatusi käesolevates kampaaniatingimustes.  

 


