
1 Kuld  03.08.2018 - 31.08.2018  17,14 €  3,43 €  20,57 €

2  Kaardihooldustasu  03.08.2018 - 31.10.2018  0,00 €  0,00 €  0,00 €

3  Kuld  01.09.2018 - 31.10.2018  36,65 €  7,33 €  43,98 €

4  Liitumistasu  03.08.2018  0,00 €  0,00 €  0,00 €
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Mari Maar 
Pärnu mnt. 67A 

Kliendinumber:                           777777 
Viitenumber:                                 77777777 
Arve number:                            BP1922869 
Arve kuupäev:                           05.09.2018 
Tasumisele kuulub:                       64,55  € 
Maksetähtaeg:                        25.09.2018

10134 Tallinn 
Eesti 

 

Swedbank 
SEB Pank 

  

     EE092200221016221296 
     EE281010220033481013 
       

 

Eelmise perioodi kokkuvõte   
Saldo seisuga 03.08.2018 
 

0,00 € 
Laekunud maksed 03.08.2018 - 04.09.2018   0,00 € 

Ümberarvestused 03.08.2018 - 04.09.2018   0,00 € 
 

 
Toode Periood 

 
KM-ta 

 
   20%    Kogusumma 

      

           Käesoleva arve summa (EUR): 53,79 €  10,76 €           64,55  € 
  Võlgnevus varasematest perioodist:                0,00  € 

                            Kokku tasuda (EUR):        64,55 € 

      

 
 
 
 

 

Iseteenindus – kiire ja mugav! 
Aadressil minu.tvplayhome.ee  on Sul võimalik vaadata ja maksta

 
arveid, 

aktsepteerida tehtud pakkumisi, vajadusel parandada andmeid, saata tagasisidet
 
ja

 veel palju põnevat. Kiire ja mugav ja helistama ei peagi! 
Hoia käepärast kliendinumber ja vaatajakaart, seda läheb Sul esmasel 
registreerimisel tarvis. Edaspidi saad sisselogimisel kasutada parooli või ID-kaarti.

  
 
 

  

 
 
 
 
Klienditeenindus 
Tel: 698 9000 
Email: hoolime@tvplay.ee 
 
 
Esindused  
Tallinn Ajakirjandusmaja  
Tartu  Lõunakeskus 
Rakvere Põhjakeskus 
Pärnu Kaubamajakas 
 
 
 
AS TV Play Baltics  
Peterburi  tee 81 
11415 Tallinn 
Reg. Nr.10308880 
KMKR EE100236088 

Tasudes arvet pangaülekandega märgi 
maksekorraldusele alati viitenumber      

Nii toimides jõuab tasutud summa alati 
Sinu kontole 

Igal kliendil on unikaalne kliendinumber -
E-arve püsimakse teenuse sõlmimisel 

kasuta kindlasti enda kliendinumbrit 

Kokku tasuda  summa moodustub arve summast ja 
ettemaksest/võlgnevusest E-arve püsimakse teenusega arvet 
tasudes debiteeritakse Sinu kontolt just see summa 

Juhul, kui arve koostamise ajaks on mõni eelneva 
perioodi arve tasumata või on ettemaks, kajastub see 
„Ettemakse/võlgnevus eelmisest perioodist„ real 
Ettemakse puhul on see summa miinusmärgiga 

Kuna meil on ettemaksupõhine arveldus, 
siis siin real kajastub tasu järgmise kuu 

eest 

  Arvel informeerime kliente 
ka olulistest muudatustest ja 

edastame kasulikku infot

    
  

Palume tasumisel viitenumbri lahtrisse märkida alati arvel olev viitenumber. 
Täname Teid õigeaegselt tasutud arve eest!
Juhul kui arvel kajastub võlgnevus varasematest perioodidest, mille 
maksetähtaeg on juba möödunud, kuulub võlgnevus tasumisele koheselt.
Tuletame meelde, et teenuse eest tasumisega hilinemisel üle 14 päeva on 
AS-il TVPlay Baltics õigus lülitada telepilt välja.

Helistades TVPlay Home klienditeeninduse numbrile 6989000 kehtib tavaline 
kõnetariif, mis sõltub operaatorist, kelle võrgust helistate. Juhul, kui peate pikalt 
kõneootejärjekorras ootama, soovitame valida meie tagasihelistamise teenuse või 
kasutada iseteenindust aadressil minu.tvplayhome.ee.


