
 

Elisa Elamus TV teenuse tingimused  

 

1. Elisa Elamus TV teenus (edaspidi nimetatud Elisa Elamus) on Elisa Teleteenused AS-i 

(edaspidi nimetatud Elisa) poolt osutatav televisiooniteenus, mis seisneb 

televisiooniprogrammide taasedastamises kaabellevivõrgu kaudu ning muu sisu 

kättesaadavaks tegemises internetivõrgu kaudu.  

2. Elisa Elamuse kliendil on võimalik valida erinevate põhiteenuspakettide vahel, millele lisaks 

on Elisa Elamuse kliendil võimalik tellida Elisa koduleheküljel loetletud lisateenuseid.  

3. Elisa pakub Elisa Elamust üksnes füüsilisest isikust klientidele. Kliendil on keelatud kasutada 

Elisa Elamust majandus- ja kutsetegevuses ning seda edasi müüa. 

4. Elisa Elamuse põhiteenuspaketi kliendil on võimalik järelvaadata Elisa poolt nimetatud 

televisiooniprogrammides taasedastatud saateid saate taasedastamise päevale järgneva 7 

(seitsme) päeva jooksul. Muus osas kohalduvad järelvaatamisele järelvaatamisteenuse 

tingimused, millega on võimalik tutvuda Elisa koduleheküljel.   

5. Elisa Elamuse kasutamise eelduseks on teenuse kasutamist võimaldava seadme (edaspidi 

nimetatud Seade) olemasolu. Informatsioon Seadmetele esitatavatele nõuete ning muude 

tingimuste kohta asub Elisa koduleheküljel. Kliendil, kellel teenuse kasutamiseks vajalik 

Seade puudub, on seda võimalik Elisalt osta või üürida Hinnakirjas toodud hinnaga. 

6. Elisa Elamuse kasutamise eelduseks on Elisa internetiühenduse olemasolu Elisa Elamuse 

tellimise aadressil. Internetiühenduse puudumisel on Elisa Elamuse kasutamiseks vajalik 

alusühendus. Alusühenduse eest tasumisele kuuluv kuutasu on toodud Hinnakirjas. 

7. Elisa Elamuse põhiteenuse tellimisel tagab teenuse tarbimise võimaluse ühe Seadmega.  

8. Elisa Elamuse tarbimiseks täiendavate Seadmetega on vajalik tellida täiendav vaatajakoht. 

Elisa Elamuse põhiteenuspaketi kliendil on võimalik tellida kuni 3 (kolm) täiendavat 

vaatajakohta. 

9. Videolaenutuse teenuse (edaspidi nimetatud VOD teenus) osas kehtib kliendile teenuse 

tellimisel rahaline piirsumma (edaspidi nimetatud Krediidilimiit) 50 eurot, mille ületamisel on 

Elisal õigus piirata VOD teenuse kasutamist, teavitades klienti sellekohase teatega teleri 

ekraanil. Kliendil, kellel ei ole olnud eelneva 6 (kuue) kalendrikuu jooksul Elisa ees 

võlgnevusi, on õigus taotleda Krediidilimiidi suurendamist. 

10. Elisa ei vastuta Elisa Elamuse osana taasedastatavate televisiooniprogrammide õigusaktidele 

ja väljareklaamitule vastavuse ning meediateenuse osutaja tegevusest tulenevate võimalike 

katkestuste eest.  

11. Elisal on õigus Elisa Elamuse tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada Elisa Teleteenused 

AS-i teenuste kasutamise üldtingimustes toodud alustel ja korras. 

 


