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Kampaaniapakkumise „Liitu Viasati teemapakettidega“ tingimused 

 

1. AS-i Starman (edaspidi Starman) kampaania „Liitu Viasati teemapakettidega“ (edaspidi 
Kampaania), millega Viasati teemapaketid (edaspidi Paketid, Pakett) on uuele tellijale 
soodushinnaga, kestab 01.11.2017 – 31.12.2017 (edaspidi Kampaaniaperiood). 

2. Kampaaniaperioodil tellides kehtivad Pakettidele tellimise kuule järgneva kalendrikuu 
lõpuni (edaspidi Soodusperiood) järgmised soodushinnad (edaspidi Soodushind): 

2.1. teemapakett „Viasat spordikanalid“ 1 (üks) euro kuus (hinnakirjajärgne kuutasu 
6,99 eurot); 

2.2. teemapakett „Viasat filmikanalid“ 1 (üks) euro kuus (hinnakirjajärgne kuutasu 6,99 
eurot); 

2.3. teemapakett „Viasat filmi- ja spordikanalid“ 2 (kaks) eurot kuus (hinnakirjajärgne 
kuutasu 9,99 eurot). 

3. Kampaaniapakkumist saab kasutada Starmani uus või olemasolev eraisikust klient 
(edaspidi Klient): 

3.1. kelle teenuse tarbimise aadress asub Starmani kaabli levialas; 

3.2. kes ei oma Paketi tellimise hetkel Starmani ees võlgnevust; 

3.3. kellel ei ole olnud Starmaniga pärast 31.07.2017 lepingut tellitava Paketiga sama 
teemapaketi või teemapaketi „Viasati filmi- ja spordikanalid“ kasutamiseks.  

4. Soodusperioodi lõppemisel hakkab tellitud Paketile kehtima teenuse hinnakirjajärgne 
kuutasu.  

5. Uue TV digiboksi ja Starmani kodulehel asuvast iseteenindusest Paketi tellimisel 
kuvatakse ekraanil alati Paketi hinnakirjajärgset kuutasu. Soodushind kajastub Kliendi 
järgmise kuu arvel, va juhul, kui Klient ei vasta Kampaania tingimustele. 

6. Kliendil on õigus Paketi tellimus igal ajal lõpetada. Paketi hilisemal uuesti tellimisel (sh 
Kampaaniaperioodi jooksul) soodustus ei taastu. Paketist loobumine on teenuse 
muudatus, millele rakendub teenuse muudatuse tasu 2 (kaks) eurot. 
Kampaaniaperioodi kestel ning Kampaaniaperioodi lõppemisest 1 (ühe) kuu jooksul on 
Kliendil õigus Paketist teenuse muudatuse tasuta loobuda. 

7. Kliendil on võimalik Paketti muuta või Paketist loobuda helistades kliendiinfo telefonile 
6779900, külastades Starmani esindusi või saates e-kirja aadressile 
klienditugi@starman.ee. 

8. Soodusperiood ei pikene, kui Klient teenuse osutamise lepingut piirab või kliendi 
teenuseid piiratakse vastavalt Üldtingimustes ettenähtud korrale. 

9. Kampaaniapakkumine ei kehti piiratud teenuse osutamise lepingu taasaktiveerimisel 
ega kolimisel, kui Kliendil oli eelnevalt Pakett olemas. 

 



starman.ee 
	

10. Kampaaniapakkumist kasutavad Kliendid kinnitavad, et on tutvunud Pakettide 
kanalivalikuga ning hinnakirjaga, mis on leitavad Starmani veebilehel, ja on teadlikud, 
et Soodushind kehtib vaid tellitud Paketile. Ülejäänud teenustele kehtib Starmani 
hinnakirjajärgne hind. 

11. Starmanil on õigus teha käesolevates kampaaniatingimustes muudatusi või täpsustusi. 

12. Starmanil on õigus katkestada Kampaania vääramatu jõu (force majeure) asjaolude 
ilmnemisel. 

13. Kampaania kohta saab lisainfot Starmani esindustest, klienditeeninduse telefonilt 677 
9900 ja saates e-kirja aadressile klienditugi@starman.ee. 

 

 


