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Tästä palvelukuvauksesta näet, mitä hankkimaasi 
palveluun kuuluu. Palvelukuvaus on osa Telia TV 
-sopimustasi.

Palvelun yleiskuvaus
Telia TV on Telia Finland Oyj:n (”Telia”) palvelu, joka sisältää 
televisiokanavia, kanavapaketteja ja niihin liittyviä lisäpalve-
luja, kuten ohjelmakirjastoja. Palvelun kautta voidaan tarjota 
myös muita palveluita, esimerkiksi videovuokrausta.

Palvelua toimitetaan kiinteän laajakaistayhteyden kautta tai 
mobiilipalveluna. Palvelun sisältö voi vaihdella käyttötavas-
ta riippuen.

Telia toimittaa laajakaistan kautta käytettävän palvelun tar-
vitsemat laitteet. Näitä laitteita voidaan etähallita teknis-
ten ongelmien ratkaisemiseksi tai palvelun kehittämiseksi. 
Laitteet ovat Telian omaisuutta. Voit tarkistaa palvelun saa-
tavuuden Telian asiakaspalvelusta tai osoitteessa telia.fi/tv
Mobiilipalvelua voi käyttää yhteensopivilla mobiililaitteilla 
kaikkialla Suomessa. Telia ei toimita tarvittavia laitteita, el-
lei toisin sovita.

Palvelun käyttöönoton ja käyttämisen edellytykset
Telia TV on tarkoitettu vain kuluttaja-asiakkaille. Laajakais-
tan kautta käytettävää palvelua ei saa käyttää muussa kuin 
ilmoittamassasi osoitteessa, ellei toisin sovita. Palvelu vaa-
tii Telian laajakaistaliittymän, jonka nopeus ja muut ominai-
suudet ovat riittävät. 

Laajakaistasi taso saattaa vaikuttaa Telia TV:n ohjelmapal-
veluiden saatavuuteen. Käytettävissäsi olevat ohjelmapal-
velut selvitetään erillisellä saatavuuskyselyllä. 

Telialla on oikeus rajoittaa laajakaistaliittymän nopeutta pal- 
velun toimivuuden takaamiseksi. Mobiilipalvelun kuvan-

laatua säädetään automaattisesti nettiyhteyden nopeuden 
mukaisesti.

Laajakaistan kautta käytettävä palvelu vaatii SCART- tai 
HDMI-liitännällä varustetun television. Teräväpiirtovastaan-
ottoa varten tarvitset siihen soveltuvan television. 

Palvelun käyttäminen
Mobiilipalvelu katsotaan toimitetuksi kun olet saanut säh-
köisen tilausvahvistuksen. Laajakaistan kautta käytettävä 
palvelu katsotaan toimitetuksi kun olet vastaanottanut 
laitteet tai viimeistään seitsemän päivän kuluttua niiden 
lähettämisestä. Saat tarvittavat asennus- ja käyttöohjeet 
laitteiden mukana. Vastaat laitteiden asennuksesta ja nii-
den mahdollisesti vaatimista kytkennöistä itse.

Laajakaistan kautta käytettävään palveluun liitytään modeemilla 
tai Telia Smart -palvelureitittimellä. Saat tarvitsemasi käyttäjätun-
nuksen, salasanat ja pin-koodit tunnusvahvistusviestissä. Saat 
ohjeet mobiilipalvelun tunnuksien luomiseen erillisessä vies- 
tissä. Säilytä salasanoja, käyttäjätunnuksia ja pin-koodeja huo-
lellisesti, äläkä luovuta niitä muille.

Palvelun ohjelmasisällön oikeudet kuuluvat Telialle tai kolman-
nelle osapuolelle. Voit tallentaa ohjelmia ainoastaan yksityiseen 
käyttöön. Sisältöä ei saa esittää julkisesti tai lähettää edelleen. 
Telia ei vastaa kanavien, ohjelmapakettien tai muiden palvelui- 
den sisällöstä eikä ohjelmatiedoista. Ohjelmamuutoksia voi ta-
pahtua ilman ennakkoilmoitusta.

Telia TV sisältää suositteluominaisuuden, jonka avulla voit löy-
tää palvelusta itseäsi kiinnostavaa sisältöä. Saat suosituksia 
katselusi sekä tallentamiesi ja vuokraamiesi sisältöjen perus-
teella. Myös muiden palvelun käyttäjien runsaasti katsomat si-
sällöt vaikuttavat suosituksiin. Suosituksia näytetään palvelun 
eri osissa, esimerkiksi ohjelmakirjastossa ja ohjelmahaussa.
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Muista noudattaa Telian antamia ohjeita palvelun käyttämi-
sestä. Telia pyrkii ilmoittamaan mahdollisista käyttörajoituk-
sista osoitteessa telia.fi/tv sekä mahdollisista tietoturvaan 
liittyvistä seikoista osoitteessa telia.fi/tietoturvainfo

Verkko- ja Oma tallennusta koskevia erityisehtoja 
Verkkotallennus ja Oma tallennus ovat lisäpalveluja, joilla 
voidaan tallentaa ja katsella Telia TV:n kanavilla esitettäviä 
ohjelmia Suomessa. Tallenteet säilyvät kolme kuukautta, 
minkä jälkeen ne poistuvat automaattisesti tallennekan-
siostasi. Kaikkia ohjelmia ei voi tallentaa oikeudenhaltijoi-
den päätöksistä, lainsäädännöstä tai muista Teliasta joh-
tumattomista syistä johtuen. Tallennetuissa ohjelmissa voi 
olla alkuperäisistä poikkeavia mainoksia, lisäksi mainon-
nan ohittaminen voi olla estetty tai rajoitettu. 

Lisäpalveluiden avulla ei voi tehdä pysyviä tallenteita. Telia 
voi muuttaa tallennuksen ominaisuuksia, kuten tallennusti-
lan määrää, tallennettavia kanavia tai tallenteiden vanhen-
tumispäivämäärää. Telia ei vastaa tallenteiden säilymisestä 
tai tallentamisen onnistumisesta. Jos vanhentumispäivä-
määrää muutetaan, muutos ei vaikuta jo tehtyihin tallen-
teisiin. Tallenteita voi tehdä ja katsella vain lisäpalvelujen 
ollessa käytössä.

Laitteita koskevia erityisehtoja
Telia toimittaa laajakaistan kautta käytettävän palvelun tarvitse-
mat laitteet sinua lähimpään postin toimipisteeseen Suomes-
sa. Laitteet kuuluvat Telialle. Vastaat laitteiden asianmukaises-
ta ja huolellisesta asennuksesta, käytöstä ja säilytyksestä itse. 
Kuluvien osien, kuten paristojen, hankinta kuuluu vastuullesi.

Laajakaistan kautta käytettävän palvelun digiboksin tallen-
nusominaisuudet voivat vaihdella käytetystä mallista tai laaja-
kaistaliittymästä riippuen. Telia ei vastaa tallennusten säilymi-
sestä tai tallentamisen onnistumisesta. Voit katsella tallenteita 

ainoastaan niin kauan kuin sinulla on voimassa oleva palve-
lusopimus Telian kanssa.

Jos Telian omistama laite rikkoutuu tai häviää, sinun tulee il-
moittaa asiasta ja palauttaa rikkoutunut laite ilmoitettuun yh-
teyspisteeseen. Jos et ole vastuussa laitteen rikkoutumisesta, 
Telia huolehtii omalla kustannuksellaan palautuskuluista sekä 
viallisen laitteen korjaamisesta tai vaihtamisesta. Jos olet vas-
tuussa laitteen rikkoutumisesta tai häviämisestä, sinun tulee 
korvata Telialle laitteen uushankintahinta sekä laitteen vaihta-
misesta aiheutuneet postituskulut.

Laajakaistan kautta käytettävä palvelu toimii vain yhdessä tele- 
visiossa kerrallaan. Laitteiden tarvitsemat ip-osoitteet otetaan 
käyttöön Telian hallinnoimasta ip-avaruudesta. Vastaat kaik-
kien palvelussa käyttämiesi laitteiden ja järjestelmien tietotur-
vasta itse. Telialla on oikeus etähallita toimittamiaan laitteita.

Jos laite aiheuttaa vaaraa tai häiriötä viestintäverkolle, laitteel-
le, viestintäverkon käyttäjälle tai muulle henkilölle, Telialla on 
oikeus estää sen käyttäminen kokonaan tai osittain tilanteen 
korjaamiseksi. Telia pyrkii ilmoittamaan asiasta sopivalla ta-
valla.

Palvelun siirtämisestä toiseen osoitteeseen, 
asiakkaan oikeuksista purkaa sopimus,  
laitteiden palauttamisesta
Laajakaistan kautta käytettävä palvelu voidaan muuton yhtey-
dessä siirtää toiseen osoitteeseen. Kun olet ilmoittanut muu-
tosta Telialle, palvelun saatavuus haluttuun osoitteeseen tarkis-
tetaan. Jos palvelu ei ole saatavissa uuteen osoitteeseen ja olet 
osoittanut, että kyseessä on muuttotilanne, sinulla on oikeus 
purkaa sopimus ilmoittamalla siitä Telialle kahta (2) viikkoa etu-
käteen ennen sopimuksen voimassaolon päättymishetkeä.
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Mobiilipalvelua ei ole sidottu yhteen osoitteeseen, joten pal-
velua koskevaa sopimusta ei voi irtisanoa muuttoon vedoten.

Sopimuksen päättymisestä huolimatta mahdollisesti makset-
tuja liittymismaksuja ei palauteta, eikä myöskään muita mak-
suja siltä osin, kun ne kohdistuvat sopimuksen voimassaolon 
päättymishetkeä edeltävään aikaan.

Ellei muuta ole sovittu, sinun tulee palauttaa Telian omis-
tuksessa olevat laitteet ilmoitettuun yhteyspisteeseen hy-
väkuntoisina ja kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään 
30 vuorokauden kuluessa sopimuksen päättymisestä. Jos 
et palauta laitteita asianmukaisesti, Telialla on oikeus ve-
loittaa sinulta laitteiden uushankintahinta.

Sopimuksen päättymisellä ei ole vaikutusta sellaisten so-
pimuskohtien voimassaoloon, joiden on tarkoitus olla voi-
massa sopimuksen päättymisestä huolimatta, esimerkiksi 
laitteiden palauttamiseen liittyviin sopimuskohtiin. 

Asiakastiedotus
Telia lähettää palvelua koskevat uutiset ja tiedotteet sähkö-
postiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut palvelua tilatessasi.

Laskutus
Telia TV -palvelun laskutuskausi on yksi (1) kuukausi, jolloin 
kuukausimaksut, erillismaksut sekä mahdolliset käyttöön pe-
rustuvat maksut veloitetaan jälkikäteen. Laajakaistan kautta 
käytettävän palvelun laskutus alkaa seuraavana päivänä toi-
mitusvahvistuksen lähettämisestä. Mobiilipalvelun laskutus 
alkaa seuraavana päivänä tilausvahvistuksen lähettämisestä.

Sopimusehtojen muuttaminen
Asioihin, joita tässä palvelukuvauksessa ei mainita, sovel-
letaan kulloinkin voimassa olevia Telian palveluiden yleisiä 
toimitusehtoja kuluttaja-asiakkaille. Ehdoissa mainituilla 

kolmansien osapuolten tekemillä muutoksilla tarkoitetaan 
tässä yhteydessä tilanteita, joissa sopimus sisällöntuotta-
jan kanssa on päättynyt tai muuttunut sekä tilanteita, jois-
sa sisällöntuottaja on muuttanut kanavien tai kanavapa-
kettien sisältöä tai koostumusta.
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