
Telia järelmaks 

Teenuse pakkujaks on Telia Eesti AS (reg.kood 10234957) aadress Valge 16,19095 Tallinn. 

Telia järelmaksuga saad osta nii Euronicsi kauplustest ja e-poest. 

• Järelmaksu perioodi valid ise (12 kuud kuni 48 kuud).
• Lepingu sõlmimise tasu 15,98 €.
• Lepingu sõlmimiseks pead olema 18-75 aastat vana.
• Välismaalased peavad omama pikaajalist/alalist elamisluba järelmaksu perioodi lõpuni.

Järelmaksu taotlemine 

1. Vali sobiv kaup ja lisa see ostukorvi, miinimum ostusumma 120 €, maksimaalne sissemakse 50%.
2. Vajuta nuppu „Ostan Telia järelmaksuga“.
3. Sisesta aadress või kauplus, kust soovid kauba kätte saada.
4. Autoriseeri ennast Telia e-keskkonnas. Kui sa ei ole Telia klient, siis pakutakse sulle võimalust
kliendiks registreeruda. 
5. Kui sinu suhtes on finantseerimise otsus positiivne, vali lepingu tingimused ja paranda vajadusel
kontaktandmed. 
6. Vajuta nuppu „Edasi lepingu sõlmimisse“.
7. Tutvu lepinguga ja aktsepteeri leping vajutades nuppu  „Allkirjasta leping“.  Järelmaksuleping on
sellega sõlmitud. 
8. Sõlmitud leping saadetakse sinu poolt määratud e-posti aadressile.
9. Sind suunatakse tagasi Euronicsi e-poodi.
10. Euronicsi töötaja võtab sinuga ühendust ja lepib kokku kauba kättesaamise.
11. Esimene järelmaksu osamakse ja lepingutasu saadetakse sulle järgmisel kuul koos Telia arvega.

Miks eelistada Telia järelmaksu? 

Taotlusele anname vastuse koheselt. Sa ei pea olema eelnevalt Telia klient, samuti ei ole tähtis, 
millise panga teenuseid sa kasutad. Järelmaksu tasumine toimub annuiteetgraafiku alusel, st kogu 
perioodi jooksul on üks fikseeritud kuumakse. Telia on järelmaksu pakkujana usaldusväärne ja 
pikaajalise kogemusega.  

Arveldamine: lepingutasu ja esimese järelmaksu makse saadame sulle Telia arvega. Kui oled juba 
Telia klient, siis samal arvel näed ka oma teenuste kuutasusid. Mugavaks arveldamiseks soovitame 
sõlmida otsekorralduslepingu sulle sobivas pangas. 

Lepingu lõpetamisega ei kaasne lisakulutusi: järelmaksu ennetähtaegse lõpetamisega ei kaasne 
mingeid lisakulutusi, piisab, kui esitada kirjalik avaldus Teliale. Ennetähtaegsel lõpetamisel lisatakse 
järelmaksu jääk sinu järgmisele Telia kuuarvele. 

Kaubaga seotud küsimuste korral (garantiijuhtumid, vigane kaup, jne) pöördu otse kauba müüja poole. 
Tule lähimasse Euronicsi kauplusesse või helista infotelefonile nr 651 2222. Järelmaksuga seotud 
küsimuste korral pöördu Telia klienditeeninduse poole tel nr 123. 
Krediidi kulukuse määr on 26,5% aastas järgmistel näidistingimustel: kauba hind kohe tasudes 500 €; 
lepingutasu 15,90 €; tarbijakrediidilepingu kestus 48 kuud; fikseeritud intress arvutatuna igakuiselt 
laenu jäägilt 21,9%. Tarbija poolt makstav tagasimaksete summa on 779,04 €, mis sisaldab: kauba 
makseid 500 €; intressikulu 263.14 € ja lepingutasu 15,90 €. Tegemist on finantsteenuse reklaamiga. 
Järelmaksu pakkujaks on Telia Eesti AS. Enne tehingu sõlmimist tutvu täpsemate järelmaksu 
tingimustega ning vajaduse korral konsulteeri asjatundjaga. 

 


