
1. Kas ma tõesti ei pea midagi 
lisaks maksma, kui ELis reisides 
oma nutitelefoni kasutan?

Jah. Teises ELi liikmesriigis telefonitsi 
suhtlemine (kõned, SMSid, andmeside) 
kuulub sinu koduriigi kõnepaketti, st teistes 
ELi riikides kasutatud kõneminuteid, 
sõnumeid ja andmeside gigabaite 
arvestatakse sama hinnapaketi alusel nagu 
sinu elukohariigis (selles riigis, kus elad, 
töötad või õpid). Vastupidiselt varasemale 
ei pea sa lisatasu maksma. Šokeerivate 
arvetega on nüüd lõpp. Enam ei ole mingit 
vahet, kas kasutad oma mobiiltelefoni 
kodumaal või regulaarselt ELis ringi reisides 
– rändled nagu kodus.

2. Kas selle uuendusega 
kaasneb mingeid erandeid 
või varjatud reegleid?

Sa saad rännelda nagu kodus alati, kui 
reisid mõnda ELi liikmesriiki. Kui kolid 
mõnda teise ELi riiki ja asud seal alaliselt 
elama, ei saa sa enam kasutada oma 
koduriigi mobiilsideoperaatori „rändle nagu 
kodus“ teenust. Küll aga saad ELis reisides 
hakata kasutama oma uue elukohamaa 
mobiilsideoperaatori „rändle nagu kodus“ 
teenust.

„Rändle nagu kodus“  
Korduma kippuvad küsimused

ROAMING

Switch on!

Seni oled ELi liikmesriikides reisides pidanud maksma oma mobiilsideoperaatorile 
telefonikõnede, SMSide ja andmeside eest kõrgemat hinda kui kodus. Viimase kümne 
aasta jooksul on EL järjepidevalt nõudnud, et mobiilsideoperaatorid vähendaksid 
rändlustasusid märkimisväärselt. Tõenäoliselt oledki juba kogenud, et rändlusteenuste 
hinnad on oluliselt langenud.

Alates 15. juunist 2017 kaovad viimasedki rändlustasud, mida teistes ELi riikides 
reisides oled oma mobiilsideoperaatorile maksma pidanud. Iga juba sõlmitud või uus 
rändlusteenust sisaldav leping muutub alates 15. juunist automaatselt „rändle nagu 
kodus“ lepinguks. Uued ELi eeskirjad hõlmavad andmesidet, telefonikõnesid ja SMSe.
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4. Kas kodumaiste hindadega 
välismaal helistades, SMSe saates 
ja mobiilset andmesidet kasutades 
rakenduvad ka mahupiirangud?

Nii kodus kui Euroopa Liidus reisides saad 
kõneminuteid ja sõnumeid kasutada 
piiramatult.

Kui kodus saad kasutada piiramatut või väga 
odavat andmesideteenust, siis välismaale 
reisides võib sinu mobiilsideoperaator 
kehtestada (mõistliku kasutamise) limiidi. 
Sellisel juhul peab operaator sind sellisest 
limiidist eelnevalt teavitama ning saatma 
hoiatuse, kui oled limiidipiiri saavutanud. 
Limiit seatakse piisavalt kõrgele, et katta 
sinu rändlusvajadus tervikuna või vähemalt 
suures osas. Limiidi ületamisel saad 
rändlusteenust edasi kasutada väikese tasu 
eest (maksimaalselt 7,7 eurot 1 GB eest 
+ käibemaks, mis järk-järgult langeb, kuni 
jõuab 2022. aastal 2,5 euroni 1 GB eest).

5. Kas „rändle nagu kodus“ on 
automaatne või pean ise midagi 
selle aktiveerimiseks tegema?

Sa ei pea selleks midagi eraldi seadistama. 
Sinu mobiilsideteenuse operaator lõpetab 
rändlustasu arvestamise automaatselt, 
kui reisid Euroopa Liidu riikides pärast 15. 
juunit 2017.

6. Ma ei reisi teistes ELi riikides. 
Kas uued rändluseeskirjad 
puudutavad ka mind?

Ei. Kui sa teistes ELi riikides ei reisi, siis sinu 

3. Kui kaua saan välismaal olles 
rännelda nagu kodus?

Põhireegel on see: kui viibid oma koduriigis 
kauem või kasutad mobiiltelefoni oma 
koduriigis rohkem kui välismaal, saad 
igal pool Euroopa Liidus kasutada 
rändlusteenuseid oma koduste hindadega. 
Seda loetakse rändlusteenuste mõistlikuks 
kasutamiseks.

Kui aga viibid teises ELi liikmesriigis enam 
kui kodus ning kasutad mobiiltelefoni seal 
olles rohkem, võib mobiilsideoperaator 
sinuga ühendust võtta. Operaatorid võivad 
avastada rändlusteenuse võimaliku 
väärkasutuse, võrreldes kodumaal tarbitud 
teenuste ja rändlusteenuste nelja kuu 
väljavõtteid. Kui veedad nelja kuu jooksul 
enamuse ajast välismaal ja tarbid seal 
teenust rohkem kui koduriigis, võib operaator 
paluda selgitust 14 päeva jooksul. Kui 
veedad jätkuvalt rohkem aega välismaal 
kui kodumaal, võib mobiilsideoperaator 
rakendada rändlusteenuse eest väikest tasu, 
mille ülempiir on 3,2 eurosenti 1 kõneminuti 
eest ja 1 eurosent 1 SMSi eest. Andmeside 
maksimaalne lisatasu on 7,7 eurot ühe 
gigabaidi eest (alates 15. juunist 2017), 
mis langeb 6 eurole 1 GB eest (alates 
1. jaanuarist 2018), seejärel 4,5 eurole 1 GB 
eest (alates 1. jaanuarist 2019), 3,5 eurole 
1 GB eest (alates 1. jaanuarist 2020), 
3 eurole 1 GB eest (alates 1. jaanuarist 
2021) ja lõpuks 2,5 eurole 1 GB eest (alates 
1. jaanuarist 2022).
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kord. Kui operaator jääb oma nõudmise 
juurde, pead teavitama oma riigi 
asjakohast asutust, kelleks on tavaliselt riigi 
telekommunikatsioonivaldkonna reguleeriv 
ametiasutus, kes olukorra lahendab.

9. Mul on juba selline rändlusteenuse 
pakett, mille olen oma vajadustest 
lähtuvalt välja valinud (nt 
ELis reisides maksan ELis 
kehtestatud rändlushinnast küll 
pisut rohkem, kuid regulaarselt 
USAsse ja Kanadasse reisides 
saan seal rändlusteenust 
kasutada väga soodsalt). Kas 
ma saan oma paketti pärast 15. 
juunit 2017 edasi kasutada?

Jah. Mobiilioperaator võtab sinuga enne 
15. juunit 2017 ühendust, et uurida, kas 
soovid oma paketti edasi kasutada. Kui 
seda kinnitad, saadki sama teenusepaketi 
kasutamist jätkata. Kui sa seda ei soovi või 
teenusepakkujale ei vasta, hakkavad sinu 
paketi suhtes automaatselt kehtima uued 
„rändle nagu kodus“ eeskirjad.

10. Kas uued eeskirjad kehtivad ka 
siis, kui helistan oma koduriigist 
sõpradele välismaale?

Ei. Elukohariigist helistamine ei ole rändlus. 
Uued eeskirjad hõlmavad sidepidamist 
(telefonikõned, SMSid, andmeside) ELis 
ränneldes, st ELi piires teistes riikides 
reisides, mitte telefonikõnede maksumust 
elukohariigist välismaale, sh ELi 
liikmesriikidesse.

jaoks ei muutu midagi. Tõenäoliselt saad küll 
teate, et seoses uute rändluseeskirjadega 
muutub ka sinu leping, kuid kui sa 
välismaale ei reisi, pole sul vaja nendele 
muudatustele erilist tähelepanu pöörata. 
Kui mobiilsideoperaator teavitab sind samal 
ajal ka teiste lepingutingimuste muutmisest 
ja kui sa nende muutustega nõus ei ole, 
on sul õigus leping ilma sanktsioonideta 
lõpetada.

7. Kas mind teavitatakse 15. 
juunil? Kui jah, siis kuidas?

Jah. Mobiilsideoperaator peaks sind 
teavitama nii rändlustasude lõpetamisest 
kui ka sellest, kuidas muutub sinu paketi 
hind (nt mõistliku kasutamise põhimõtte 
tõttu) ning sellest lähtuvalt muudetakse 
sinu lepingut.

Ka rändlusteenusega seotud avalikku 
infot (nt operaatori kodulehel) paketihinna 
kohta muudetakse vastavalt. Sarnaselt 
varasemale, saad ka pärast 15. juunit 2017 
teise ELi liikmesriigi piiri ületades SMSi 
rändlusteenuse kasutamise kohta. SMSiga 
tuletatakse sulle meelde, et rändlusteenuse 
suhtes kehtib mõistliku kasutamise 
põhimõte.

8. Mida pean tegema siis, kui reisin 
välismaale, aga ei saa kasutada 
„rändle nagu kodus“ teenust, 
vaid pean maksma lisatasu?

Kõigepealt peaksid lisatasu vaidlustama. 
Selleks peab sinu mobiilsideoperaatoril 
olema sisse seatud kaebuste esitamise 



4

13. Kui palju pean reisil olles kõne 
vastuvõtmise eest maksma?

Kui reisid teistesse ELi riikidesse pärast 
15. juunit 2017, siis täpselt nagu koduski – 
mitte midagi!

14. Millistes riikides saan alates 15. 
juunist rännelda nagu kodus?

Kõigis ELi 28 riigis: Austrias, Belgias, 
Bulgaarias, Eestis, Hispaanias, Horvaatias, 
Iirimaal, Itaalias, Kreekas, Küprosel, Leedus, 
Luksemburgis, Lätis, Madalmaades, Maltal, 
Poolas, Portugalis, Prantsusmaal, Rootsis, 
Rumeenias, Saksamaal, Slovakkias, 
Sloveenias, Soomes, Taanis, Tšehhi 
Vabariigis, Ungaris, Ühendkuningriigis.

Lisaks Euroopa Majanduspiirkonna riikides 
Islandil, Liechtensteinis ja Norras hakatakse 
„rändle nagu kodus“ teenust kasutama üsna 
pea pärast 15. juunit.

15. Kas ma saan kasutada 
„rändle nagu kodus“ teenust 
ELis seilavatel laevadel?

Kuni oled ühendatud maapealse 
mobiilsidevõrguga (nt jõgedel, järvedel, 
rannikuvetes), siis jah. Teistel juhtudel mitte. 
ELi rändluseeskirju kohaldatakse ainult 
maapealsete mobiilsidevõrkude suhtes. 
Niipea, kui teenuseid osutatakse muud 
liiki raadiovõrkude, nt laeva või lennuki 
satelliitsüsteemide kaudu, ei kohaldata 
nende suhtes ELis kehtestatud siduvaid 
hindade piirmääri.

11. Kui ma reisil olles helistan sõbrale 
või saadan SMSi, siis kas pean 
selle pärast muretsema, missuguse 
mobiilsideoperaatori teenust ta 
kasutab või kas helistan tema 
laua- või mobiiltelefonile?

Ei. Kui rändled ELis, arvestatakse kõigi 
mobiil- ja lauatelefoni numbritele tehtud 
kõnede hindu vastavalt sinu kõneminutite 
mahule elukohariigis (või kui kasutad 
koduriigis piiramatu kõneajaga paketti, 
siis saad helistada piiramatult) – täpselt 
nagu helistaksid oma elukohariigis. Kui 
sinu koduriigi kõnepaketis eristatakse 
„koduvõrgu“ ja „koduvõrguvälist“ mahtu, 
siis rändlusminutid arvestatakse maha 
„koduvõrguvälisest“ mahust. Seda ka juhul, 
kui helistad ränneldes sama riigisisese 
mobiilsideoperaatori teisele kliendile.

12. Kuidas saan teada, millised on 
minu kohaliku teenusepakkuja 
„rändle nagu kodus“ hinnad?

Kõikide rändlust sisaldavate pakettide 
rändlustariifiks saab vaikimisi „rändle nagu 
kodus“ hind. Kui praegu kasutad reguleeritud 
rändlushinda sisaldavat paketti, muutub see 
automaatselt „rändle nagu kodus“ paketiks. 
Kui tahad sõlmida uue rändlust sisaldava 
lepingu pärast 15. juunit 2017, pakub 
mobiilsideoperaator seda sulle vaikimisi 
„rändle nagu kodus“ hinnaga.
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kui plaanid välismaale kauemaks edasi jääda. 
Lisatasu ei rakendu, kui hoiatusele järgneva 
kahe nädala jooksul naased oma elukohariiki 
või tarbid kodumaal mobiilsideteenust 
suuremas mahus kui välismaal. Muul juhul 
võib operaator alates hoiatuse päevast 
hakata kohaldama väikest rändlustasu (vt ka 
küsimust nr 21)

Seega – kuni sinu mobiilsideoperaator ei 
ole sinuga ühendust võtnud, saad „rändle 
nagu kodus“ teenust välismaal muretult 
kasutada.

18. Saan oma koduriigis nii 
kõneminuteid kui SMSe kasutada 
piiramatult. Kas saan seda teha 
ka „rändle nagu kodus“ paketiga?

Jah. Alates 15. juunist 2017 ei ole rändluse 
kõnede ja sõnumite mahupiirangud enam 
lubatud.

19. Saan oma koduriigis andmesidet 
kasutada piiramatult. Kuidas 
ma tean, mis on minu „rändle 
nagu kodus“ andmeside maht?

Kui sinu riigisisene mobiilteenuse pakett 
sisaldab piiramatut andmesidet, peab 
mobiilsideoperaator vastavalt paketi 
hinnale pakkuma sulle ka võrdlemisi suurt 
„rändle nagu kodus“ andmeside mahtu.

Operaator peab sind „rändle nagu kodus“ 
andmeside mahust selgelt teavitama. Kui 
kasutad rändlemisel andmesidet lubatust 
enam, võidakse kohaldada väikest lisatasu 
(vt ka küsimust nr 21).

16. Kas ka edaspidi on mõttekas 
osta ajutine kohalik SIM-
kaart, kui reisin välismaal 
pikemalt kui kaks nädalat?

Mõneks nädalaks tõenäoliselt mitte. 
Rändlusteenuse õiglase kasutamise 
eeskirjad on välja töötatud nende inimeste 
huve silmas pidades, kes reisivad ELi piires 
ajutiselt. Seega, kui kavatsed välismaal 
viibida mitu kuud järjest, siis on mõttekas 
uurida oma mobiilsideoperaatori „rändle 
nagu kodus“ mõistliku kasutamise eeskirju 
ja otsustada parima valiku kasuks.

17. Käin tihti välismaal / plaanin 
jääda välismaale pikemaks 
ajaks. Kuidas ma tean, et saan 
jätkuvalt kasutada rändle 
nagu kodus“ teenust?

Põhitingimus on see, et viibid või kasutad 
mobiiltelefoni oma elukohariigis rohkem 
kui välismaal – nii saadki igal pool Euroopa 
Liidus reisides kasutada oma riigisiseste 
hindadega rändlusteenust. Seda peetakse 
rändlusteenuse õiglaseks kasutamiseks, 
mida sinu mobiilsideoperaator võib 
kontrollida väljavõtete alusel, mis on 
tehtud sinu rändlusteenuse kasutamise 
aja ja mahu kohta viimase nelja või enama 
järjestikuse kuu jooksul.

Kui selle aja jooksul oled ELi piires viibinud 
välismaal kauem kui oma kodukohariigis JA 
ÜHTLASI oled tarbinud mobiiltelefoniteenust 
teistes ELi riikides rohkem kui kodumaal, võib 
operaator sinuga ühendust võtta ja teavitada 
väikese rändlustasu kohaldamisest sel juhul, 
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2017. aastal on operaatoril õigus kohaldada 
„rändle nagu kodus“ andmesidelimiiti 
juhul, kui maksad vähem kui 3,85 eurot 
1 kasutatud GB eest (2018. aastal vähem 
kui 3 eurot 1 GB eest, 2019. aastal vähem 
kui 2,25 eurot 1 GB eest). Tegelik limiit 
oleneb sinu mobiilsideteenuse igakuise 
lepingutasu suurusest. Limiidi arvutuskäiku 
vt küsimuse nr 19 all.

Näide 1: Koduriigis sisaldab sinu 
mobiilsideteenuste pakett 30 euro eest 
(25 eurot pluss käibemaks 20%) piiramatut 
hulka telefonikõnesid, SMSe ja 3 GB 
ulatuses andmesidet. Sellisel juhul 25 eurot 
3 GB kohta = 8,3 eurot 1 GB eest. ELis 
reisides sisaldab sinu „rändle nagu kodus“ 
pakett piiramatut hulka telefonikõnesid ja 
SMSe ning 3 GB andmesidet – täpselt nagu 
koduski.

Näide 2: Koduriigis sisaldab sinu 
mobiilsideteenuste pakett 30 euro eest (25 
eurot pluss käibemaks 20%) piiramatut 
hulka telefonikõnesid, SMSe ja 10 GB 
ulatuses andmesidet. Sellisel juhul 25 eurot 
10 GB kohta = 2,5 eurot 1 GB eest. ELis 
reisides sisaldab sinu „rändle nagu kodus“ 
pakett piiramatut hulka telefonikõnesid ja 
SMSe ning vähemalt 6,5 GB andmesidet 
(2x(25:7,7)=6,5). Kui teenusepakkuja 
soovib sellist andmeside rändluspiirangut 
kohaldada, peab ta sulle selgelt teatama, 
kui suures mahus saad andmesidet 
kasutada ning millal oled seda välismaal 
reisides teinud.

Kui soovid operaatori kalkulatsiooni 
kontrollida, siis tea, et rändluse andmeside 
maht peab olema vähemalt kaks korda 
nii suur kui see maht, mis saadakse sinu 
mobiilside paketi hinna (v.a. käibemaks) 
jagamisel 7,7 euroga (7,7 eurot 1 GB 
eest on maksimumhind, mida sinu 
operaator peab 2017. aastal maksma 
välismaisele teenusepakkujale, kui 
kasutad andmesideteenust ELi riikides). 
See tähendab, et võid kasutada suuremat 
„rändle nagu kodus“ andmeside mahtu kui 
su teenusepakkuja saab sinuga sõlmitud 
paketi alusel igakuiselt osta välismaiselt 
mobiilside ettevõttelt, kelle võrku reisides 
kasutad.

Näiteks kui koduriigis sisaldab sinu 
mobiilsideteenuste pakett 42 euro eest (35 
eurot pluss käibemaks 20%) piiramatut 
hulka telefonikõnesid, SMSe ja andmesidet, 
siis ELis reisides sisaldab „rändle 
nagu kodus“ teenus piiramatut hulka 
telefonikõnesid, SMSe ja vähemalt 9,1 GB 
ulatuses andmesidet (2x(35:7,7)=9,1).

20. Minu andmeside kasutamine 
koduriigis on piiratud. Kuidas 
saan kindel olla, et „rändle nagu 
kodus“ teenust kasutades tarbin 
andmesidet lubatud mahus?

Kui sinu mobiilsideoperaator ei ole sind 
selgelt rändluse andmeside limiidist 
teavitanud, saad reisil olles kasutada 
andmeside kogumahtu oma koduriigis 
kehtiva lepingu alusel.
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kuuluva naaberriigi mobiilsidevõrku kas 
sinu koduriigist või seetõttu, et veedad osa 
päevast ELi kuuluvas naaberriigis. Samuti 
peaksid rändlusteenuse osutajad sind 
teavitama sellest, kuidas tahtmatu rändluse 
juhtumeid vältida.

23. Ma töötan ühes, aga elan 
teises Euroopa riigis. Kas ma 
saan kasutada „rändle nagu 
kodus“ teenust ilma ohuta 
ületada kehtestatud limiite?

Jah. Sellisel juhul võid valida ühe riigi 
teenusepakkuja oma mobiilsideoperaatoriks 
ja tarbida rändlusteenust sama 
paketihinnaga, kasutades rändluseks kas 
oma töökohariigi või elukohariigi SIM-
kaarti riigisisese hinnaga. Mõlemal juhul 
kohaldatakse „rändle nagu kodus“ mõistliku 
kasutamise põhimõtet (nagu kirjeldatud 
küsimuses nr 17) ning arvestatakse 
määrava tähtsusega lisatingimust: kui 
kasutad mobiilsideoperaatori riigisisesest 
võrku vähemalt korra päevas, tähendab see 
viibimist lepingujärgses riigis (isegi juhul, kui 
oled samal päeval viibinud ka teises riigis).

24. Kui ma reisin ELi piires 
välismaal vaid 2–3 nädalat 
aastas, siis kas saan kasutada 
oma riigi sideteenusepaketti, 
ilma et ületaksin „rändle 
nagu kodus“ limiite?

Jah. Pead lihtsalt silmas pidama seda, et 
kui su kodumaises teenusepaketis sisaldub 
piiramatu andmeside, siis „rändle nagu 

21. Kui suurt lisatasu võib 
teenuspakkuja küsida, kui ma 
ületan „rändle nagu kodus“ limiiti?

Kui ületad „rändle nagu kodus“ mõistliku 
kasutamise piire, võib teenusepakkuja 
kohaldada rändlusteenuse kasutamise eest 
väikest lisatasu:

• 3,2 eurosenti ühe kõneminuti kohta 
(+ käibemaks)

• 1 eurosent ühe SMSi kohta  
(+ käibemaks)

• 7,7 eurot andmeside 1 GB eest  
(+ käibemaks) (vähem kui 1 eurosent 
1 MB eest).

Praegu kehtivast rändluse andmeside 
hinnast on see 6,5 korda odavam ja 
võrreldes 2015. aasta hinnaga 26 korda 
odavam. Praeguste telefonikõnede hinnast 
on see 36% odavam ja 2015. aasta hinnast 
6 korda odavam. Praeguste SMSide hinnast 
on see 50% odavam ja 2015. aasta hinnast 
6 korda odavam.

22. Kuna elan riigipiiri lähedal, 
siis ühendub mu telefon tihti 
naaberriigi mobiilivõrku. Kas 
saan „rändle nagu kodus“ teenust 
muretult kasutada, ilma et 
ületaksin oma sideteenuste limiite?

Jah. Kui su telefon ühendub vähemalt korra 
päevas kodumaise mobiilsideoperaatori 
võrku, siis tähendab see, et oled oma 
elukohajärgses riigis, mitte ei kasuta 
üksnes rändlusteenust. See ei mõjuta sinu 
sideteenust, kui su telefon logib ennast ELi 
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kohaldada „rändle nagu kodus“ andmeside 
mahulimiiti. Limiit peaks olema vähemalt 
sama suur kui maht, mis saadakse, kui 
andmeside rändlusteenuse kasutamise 
alguses jagatakse ettemaksuga kaardi 
saldojääk (ilma käibemaksuta) 7,7 euroga. 
Näiteks juhul, kui su SIM-kaardi jääk on 
rändluse andmeside kasutamise alguses 
13 eurot (10,8 eurot + käibemaks 20%), 
saad rändluseks kasutada vähemalt 
10,8 : 7,7 = 1,4 GB. 7,7 eurot 1 GB 
eest on maksimumhind, mida sinu 
mobiilsideoperaator peab välismaisele 
teenusepakkujale 1 GB andmeside eest 
maksma, kui oled ELi piires välismaal. See 
tähendab, et saad kasutada „rändle nagu 
kodus“ andmeside mahtu täpselt nii palju, 
kui oled ette ära tasunud. Kõnede ja SMS 
sõnimite eest maksad täpselt sama hinda 
nagu koduriigis.

kodus“ paketti kasutades ei pruugi sulle 
eraldatud andmeside maht olla täiesti 
piiramatu. Või juhul, kui sinu kodumaises 
teenusepaketis sisaldub väga suur 
andmeside maht väga madala hinnaga, 
võib ränneldes olla sinu käsutuses pisut 
väiksem andmeside maht. Mõlemal juhul 
on „rändle nagu kodus“ andmeside maht 
tõenäoliselt piisavalt suur, et katta kogu su 
andmesidevajadus või vähemalt suurem 
osa sellest (vt ka küsimusi nr 19 ja 20). 
Pealegi on rändlustasu, mida kohaldatakse 
„rändle nagu kodus“ limiidi ületamise korral, 
väike (vt ka küsimust nr 21).

25. Kasutan ettemaksuga kõnekaarti. 
Kas ka mina saan kasutada 
„rändle nagu kodus“ teenust?

Jah. Kui maksad ühiku kaupa ja andmeside 
riigisisene hind on väiksem kui 7,7 eurot 
1 GB eest, võib sinu mobiilsideoperaator 


