
Kampaaniapakkumise „ZUUMtv järgmise kuu lõpuni tasuta“ tingimused 

 

1. Aktsiaseltsi Starman (edaspidi nimetatud Starman) kampaania „ZUUMtv järgmise kuu 
lõpuni tasuta“ (edaspidi nimetatud Kampaania) kestab 16.08. - 30.09.2017 (edaspidi 
nimetatud Kampaaniaperiood).  

2. Kampaaniapakkumist kasutavad kliendid saavad ZUUMtv S, M, L paketi (edaspidi 
nimetatud ZUUMtv põhiteenus) või Lisa ZUUMtv teenuse (edaspidi koos ZUUMtv 
põhiteenusega nimetatud Teenus) ning Teenuse tarbimiseks vajaliku ZUUMboxi või 
digimooduli (edaspidi nimetatud Seade) rentimise kuutasu soodustust 100% Teenuse 
ja Seadme rentimise hinnakirjajärgsest hinnast liitumise kuule järgneva kalendrikuu 
lõpuni (edaspidi Soodusperiood). Soodusperioodi lõppemisel hakkab Teenusele ning 
Seadme kasutamisele kehtima hinnakirjajärgne hind. 

3. Kampaaniapakkumist saavad kasutada: 
3.1. uued erakliendid, kellel ei ole olnud teenuse tarbimise aadressil, millele nad 

soovivad ZUUMtv põhiteenust tellida, ZUUMtv põhiteenuse kasutamiseks lepingut 
kampaaniapakkumise kasutamise kuule eelneva 1 kalendrikuu jooksul; 

3.2. olemasoleval erakliendil, kes tellivad Lisa ZUUMtv teenuse ZUUMtv põhiteenuse 
lepingus toodud teenuse tarbimise aadressile; 

3.3. erakliendid, kes ei oma Teenuse tellimise hetkel Starmani ees võlgnevust. 
4. Pakkumine ei kehti, kui klient liitub ZUUMtv ja ZUUMnet teenuse kombinatsiooniga M-

ZUUMtv+M-ZUUMnet või L-ZUUMtv+L-ZUUMnet. 
5. Kampaaniapakkumine ei kehti ZUUMtv lisateenustele (sh valikkanalid ning ZUUMtv 

paigaldus- ja hooldusteenus), va Lisa ZUUMtv teenusele. 
6. Kampaaniapakkumist ei saa kasutada teiste Starmani põhiteenuste soodustustega. 
7. Kliendi soovil Teenuse osutamise ajutisel piiramisel Soodusperiood ei pikene. 
8. Soodusperiood lõpeb juhul, kui klient viivitab Starmani poolt osutatava(te) teenus(t)e 

eest tasumisega. 
9. Kampaaniapakkumist kasutavad kliendid kinnitavad, et nad on tutvunud ZUUMtv 

spetsifikatsiooni ning hinnakirjaga Starmani kodulehel. Kampaania soodustus kehtib 
vaid tellitud ZUUMtv põhiteenusele ja/või Lisa ZUUMtv teenusele ja Seadmele. 
Ülejäänud teenustele ning seadmetele kehtib Starmani hinnakirjajärgne hind. 

10. Kõik pretensioonid seoses Kampaania läbiviimisega tuleb esitada kirjalikult 2 (kahe) 
nädala jooksul pärast pretensiooni aluseks oleva juhtumi avaldumist aadressile AS 
Starman, Rävala pst 19, 10143 Tallinn. 

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 või klienditeeninduse 

infotelefonilt 1770 (eritariifne) ja klienditelefonilt 677 9900.  
14. Kampaaniaga on võimalik liituda Starmani esindustes, helistades Starmani 

klienditeeninduse klienditelefonile 677 9900 või saates e-kirja e-posti aadressile 
klienditugi@starman.ee. 

 


