
Sidevahendi abil või väljaspool äriruume sõlmitud 

lepingust taganemise juhend 
 
Taganemisõigus 

 

Teil on õigus põhjust avaldamata taganeda kõnesolevast lepingust 14 päeva jooksul alates: 

- lepingu sõlmimise päevast, kui lepingu esemeks on teenuse osutamine või digitaalne sisu, mida 

ei edastata füüsilisel andmekandjal (välja arvatud juhul, kui teenuse osutamine või digitaalse 

sisu edastamine on alanud taganemistähtaja jooksul teie soovil ja kinnitusel, et kaotate seeläbi 

oma taganemisõiguse); või 

- asja Teile või Teie nimetatud kolmandale isikule, kes ei ole kauba vedaja, üleandmise päevast, 

kui lepingu esemeks on asja üleandmine. 

 

Taganemisõiguse kasutamiseks teavitage meid kas kirjalikult aadressil AS TV Play Baltics, Peterburi 

tee 81, 11415 Tallinn või e-posti teel aadressil info@home3.ee oma otsusest taganeda kõnesolevast 

lepingust ühemõttelise avaldusega. Te võite selleks kasutada lisatud taganemisavalduse tüüpvormi, 

kuid see ei ole kohustuslik. 

 

Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate teate taganemisõiguse 

kasutamise kohta ära enne taganemistähtaja lõppu. 

 

Lepingust taganemise tagajärjed 

 

Kui Te taganete kõnesolevast lepingust, tagastame Teile kõik Teilt saadud maksed, sealhulgas 

kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Teie valitud kättetoimetamise 

viisist, mis erineb meie pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, 

kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil saame teada Teie otsusest kõnesolevast 

lepingust taganeda. Teeme nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida kasutasite 

makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui olete sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi 

kasutamiseks; igal juhul ei kaasne Teile sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu. 

 

Kui lepingu esemeks on teenuse osutamine või digitaalne sisu, mida ei edastata füüsilisel andmekandjal 

ning kui Te soovisite, et teenuse osutamine algaks taganemistähtaja jooksul, tuleb Teil meile tasuda 

lepingu täitmisena üleantu väärtus proportsionaalselt üleantuga ajani, mil teatasite meile oma 

taganemisest kõnesolevast lepingust, võttes arvesse lepingu kogumahtu. 

 

Kui lepingu esemeks on asja üleandmine, tuleb Teil lepingu esemeks olev asi viivitamata, kuid hiljemalt 

14 päeva möödumisel päevast, mil teatasite meile oma taganemisest kõnesolevast lepingust, meile üle 

anda või tagasi saata. Saatmise korral olete tähtajast kinni pidanud, kui annate asja vedajale üle enne 

14-päevase tähtaja lõppu. Asja tagastamise otsesed kulud tuleb katta Teil. Asi tuleb tagastada 

originaalpakendis (mis võib olla avatud, kuid mitte rikutud) ja algses komplektsuses (st koos kõigi 

originaalpakendis olnud esemetega, sh dokumentatsiooniga). Vastutate üksnes asja väärtuse 

vähenemise eest, mis on tingitud asja kasutamisest muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes 

ja toimimises veendumiseks. Asja olemuses, omadustes ja toimimiseks veendumiseks võite asja 

käsitseda ja kasutada üksnes nii, nagu seda lubatakse tavapäraselt teha poes. Võime tagasimaksete 

tegemisest keelduda seni, kuni oleme lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni olete esitanud 

tõendid, et olete asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem. 

  



Sidevahendi abil või väljaspool äriruume sõlmitud 

lepingust taganemise avaldus 
 

(täitke see üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda) 

 

Kellele: AS TV Play Baltics, Peterburi tee 81, 11415 Tallinn; e-post info@home3.ee 

 

Käesolevaga taganen lepingust, mille esemeks on (teenuse või asja üheselt mõistetav kirjeldus): 

 

 

 

Kui lepingu esemeks oli teenuse osutamine, siis lepingu sõlmimise kuupäev: 

Kui lepingu esemeks oli asja üleandmine, siis asja kättesaamise kuupäev: 

 

Tarbija nimi:  

 

Tarbija aadress:  

 

Tarbija allkiri (kui vorm esitatakse paberkandjal):  

 

Avalduse esitamise kuupäev:  

 

 


