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(f) võimalikud hüvitised ja tagasimakse 

kord, sealhulgas selgesõnaline viide 

lõppkasutaja seadusjärgsetele õigustele, 

mida kohaldatakse, kui teenusekvaliteet ei 

ole kokkulepitud tasemel; 

f) võimalikud hüvitised ja tagasimakse 

kord, sealhulgas selgesõnaline viide 

lõppkasutaja seadusjärgsetele õigustele, 

mida kohaldatakse, kui teenusekvaliteet ei 

ole kokkulepitud tasemel, sealhulgas õigus 

leping tühistada; 

Or. en 

Selgitus 

Hetkel ei ole ühtki ELi ülest sätet, mille alusel oleks võimalik leping elektrooniliste 

sideteenuste toimivust käsitlevate nõuete täitmata jätmise korral lõpetada (see on iga üksiku 

liikmesriigi otsustada). 
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4. Lõppkasutajal on õigus lõpetada leping 

lisatasudeta pärast seda, kui talle on 

teatatud üldsusele elektroonilist sidet 

pakkuva ettevõtja kavandatud 

lepingutingimuste muutmisest, välja 

arvatud juhul, kui kavandatud 

muudatused on üksnes lõppkasutaja 

huvides. Teenusepakkujad teavitavad 

lõppkasutajaid igast sellisest muudatusest 

piisavalt vara (vähemalt kuu aega varem) 

ja teavitavad neid samal ajal õigusest 

leping lisatasudeta lõpetada, kui uued 

tingimused ei ole neile vastuvõetavad. 

Lõiget 2 kohaldatakse mutatis mutandis. 

4. Liikmesriigid tagavad, et tarbijatel on 

õigus lõpetada leping lisatasudeta igal ajal; 

hüvitist saab nõuda üksnes subsideeritud 

seadmete jääkväärtuse eest, mis olid 

lepinguga seotud selle sõlmimisel, ning 

pro rata temporis põhimõttel hüvitamist 

muude soodustuste eest, mis olid sellisena 

esitatud lepingu sõlmimisel. Kui üldsusele 

elektroonilist sidet pakkuv ettevõtja 

kavandab lepingutingimuste muutmist, 

teavitab ta tarbijaid igast sellisest 

muudatusest piisavalt vara (vähemalt kuu 

aega varem) ja teavitab neid samal ajal 

õigusest leping lisatasudeta lõpetada, kui 

uued tingimused ei ole neile 

vastuvõetavad. Lõiget 2 kohaldatakse 

mutatis mutandis. 

Or. en 

Selgitus 

Tarbijatel peaks olema õigus otsustada, kas muudatus on neile kasulik või mitte. 

Meelevaldseid muudatusi, mis ei ole seotud subsideeritud seadmete või lepingu sõlmimisel 

ära märgitud soodustustega, ei tohiks lubada, sest need pärsivad tarbijate julgust 

teenusepakkujat vahetada ja piiravad nende valikuvabadust.  

 

 


