
 

KAABLIKANALISATSIOONI RENDI EESKIRI  

Kehtib alates 20.01.2016 

 

1. ÜLDSÄTTED 

1.1 Telia Eesti AS, registrikoodiga 10234957, (edaspidi Telia) kaablikanalisatsiooni rendi eeskiri (edaspidi ka 
KKR  Eeskiri) reguleerib Kaablikanalisatsiooni rendi teenuse osutamist Klientidele. Kaablikanalisatsiooni 
rendi teenuse osutamist reguleerivad lisaks KKR Eeskirjale ka Kaablikanalisatsiooni rendi teenusega seotud 
Teenusetingimused ja Rendileping ning Üldtingimused ja Hinnakiri.  

1.2 KKR Eeskirja tõlgendamisel, muutmisel ja rakendamisel lähtutakse Üldtingimustes sätestatust. 

1.3 Käesolev KKR Eeskirja redaktsioon kehtib alates 20.01.2016, muutes kehtetuks seni kehtinud KKR Eeskirja 
redaktsiooni.  

2. MÕISTED 

Akt dokument, milles kajastatakse toestatud paigaldus- või demonteerimistööd ning nende 
vastavus projektile; 

Ehitaja Klient või Kliendi poolt volitatud isik, kes teostab Kliendi Kaablite ja/või Kiikrite paigaldus- 
ja/või demonteerimistöid; 

Järelevalve 
teostaja 

Telia ja/või Telia poolt volitatud isik, kes teostab järelvalvet Kliendi Kaablite paigaldus- ja/või 
demonteerimistööde teostamise üle; 

Kaabel sidekaabel, mis on mõeldud sidevõrgus signaalide edastamiseks elektrilisel või optilisel 
kujul; 

Kaablikaev liinirajatis juurdepääsuks Kaablikanalisatsiooni Avas olevatele Kaablitele; 

Kaabli-
kanalisatsioon 

Teliale kuuluv liinirajatis, mis koosneb ühenduses olevatest Kaablikanalisatsiooni Avadest 
ja Kaablikaevudest; 

Kaablikanalisat-
siooni Ava 

Kaablikaevude vahelise toruühenduse üks (1) toru Kaablite maa-aluseks paigaldamiseks, 
mis võimaldab Kaableid vastavalt vajadusele juurde lisada, eemaldada või vahetada. 
Kaablikanalisatsiooni Ava otsad väljuvad jaotuskohtadesse, mis  on üldjuhul ühendatud 
Kaablikaevuga; 

Kaablikanalisat-
siooni Lõik 

alg- ja lõpp-punktiga määratud Kaablikanalisatsiooni osa; 

Kiiker kaitsetoru, mis paigaldatakse Kaablikanalisatsiooni Avasse, et kaitsta Kaablit mehhaaniliste 
vigastuste eest; 

Paigalduskoht 1/6 suurune mõtteline osa saja (100) millimeetrise läbimõõduga Kaablikanalisatsiooni 
Avast, mis on ette nähtud Kaablite ja/või Kiikrite paigaldamiseks, millede läbimõõt ei ületa 
kolmekümmet (30) millimeetrit; 

Passiivne jätk seade, mis ei vaja funktsioneerimiseks elektritoidet ning milles ei toimu signaali 
võimendamist või muundamist (sh splitter, kaabli jätkukarp); 

Projekt Kliendi Kaabli Kaablikanalisatsiooni paigaldamiseks vajalik projektdokumentatsioon; 

Rendileping Kliendi ja Telia vahel sõlmitav Teenusleping, mis on konkreetsetes Kaablikanalisatsiooni 
Lõikudes asuvate Paigalduskohtade rentimise aluseks; 

Teenus Telia tegevus, mis seisneb Kliendi poolt soovitud Kaablikanalisatsiooni Lõikudes 
Paigalduskohtade Kliendile rentimises tema Kaablite paigaldamiseks ning muudes KKR 
Eeskirjas kirjeldatud tegevustes, mis on vajalikud Kaablikanalisatsiooni rendi teenuse 
osutamiseks (sh Tehniliste tingimuste väljastamises, Projekti kooskõlastamises jne); 

Tehniline reserv vaba maht Kaablikanalisatsioonis, mis on ette nähtud Kaablite avariide kõrvaldamiseks 
sidet katkestamata; 

Tehnilised 
tingimused 

dokument, mis sisaldab informatsiooni Kaablikanalisatsiooni kasutamise võimaluste ja 
tingimuste kohta; 

Üldskeem kaablikanalisatsioonitrasside geograafilist paiknemist kajastav skeem. 

 



 

TEENUSE OSUTAMISE PÕHIMÕTTED JA KORD  
2.1 Teenuse tellimine 

2.1.1 Üldteavet Kaablikanalisatsiooni geograafilisest paiknemist saab Klient Üldskeemilt. Telia väljastab üldist 
informatsiooni Kaablikanalisatsiooni paiknemise kohta hiljemalt ühe (1) kuu jooksul alates Kliendi 
nõuetekohase tellimuse laekumisest Teliale. 

2.1.2 Telia väljastab Kliendile informatsiooni Kaablikanalisatsiooni kasutamise võimaluse puudumise kohta või 
Tehnilised tingimused hiljemalt ühe (1) kuu jooksul alates Kliendi nõuetekohase taotluse laekumisest 
Teliale. 

2.1.3 Vajadusel väljastab Telia Kliendile Tehnilised tingimused kiirendatud korras (igakordse eraldi kokkuleppe 
alusel), hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul alates Kliendi nõuetekohase taotluse laekumisest Teliale, kui 
taotlus sisaldab kuni 3 Kaablikanalisatsiooni Lõiku ja klient tasub lisaks Tehniliste tingimuste väljastamise 
ning trassi planeerimise tasudele Telia hinnakirjas fikseeritud vastavad lisatasud. 

2.1.4 Kliendile väljastatud Tehnilised tingimused kaotavad kehtivuse, kui Tehnilistes tingimustes toodud 
Kaablikanalisatsiooni Lõikudes asuvate Paigalduskohtade rentimiseks vajaliku Rendilepingu sõlmimine 
ei toimu nende väljastamise kuupäevale järgneva kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul. Kui Klient 
sõlmib eelmainitud tähtaja jooksul Rendilepingu vaid osades Tehnilistes tingimustes toodud 
Kaablikanalisatsiooni Lõikudes asuvate Paigalduskohtade rentimise kohta, kaotavad Tehnilised 
tingimused kehtivuse nende Kaablikanalisatsiooni Lõikude osas, milledes asuvate Paigalduskohtade 
kohta Rendilepingut eelmainitud tähtaja jooksul ei sõlmitud.  

2.1.5 Kaablikanalisatsiooni Lõikudes asuvate Paigalduskohtade, mille kohta väljastatud Tehnilised tingimused 
on kaotanud kehtivuse, rentimise soovi korral tuleb Kliendil taotleda uued Tehnilised tingimused. 

2.2 Projekteerimine 

2.2.1 Projekti koostamisel peab Klient aluseks võtma Telia poolt Kliendile väljastatud Tehnilised tingimused. 

2.2.2 Aktiivseid jätke (seadmeid) ja Kaabli varusid on Kliendil lubatud projekteerida ja paigaldada Telia 
Kaablikaevudesse vaid juhul, kui see on selgesõnaliselt lubatud Tehnilistes tingimustes. 

2.2.3 Klient on kohustatud kooskõlastama Projekti kirjalikult Teliaga. Teliale kooskõlastamiseks esitatava 
Projekti koosseisus tuleb Kliendil esitada Teliale: 

2.2.3.1 Telia poolt Kliendile väljastatud Tehnilised tingimused; 

2.2.3.2 seletuskiri; 

2.2.3.3 Telia poolt Kliendile väljastatud Kaablikanalisatsiooni trassi skeem Kliendi Kaablite paigaldamiseks; 

2.2.3.4 Kaablikanalisatsiooni paigaldatavate Kliendi Kaablite paigaldustee (kulgemine, sisenemine, väljumine 
ja hargnemine Kaablikanalisatsiooni Avades); 

2.2.3.5 Kaablite ja/või kaablikanalisatsiooni omandisuhete piiritluspunktid; 

2.2.3.6 kooskõlastuste leht; 

2.2.3.7 muud Telia poolt nõutavad dokumendid. 

2.2.4 Eelistatult tuleb Projekt Teliale esitada elektroonilise andmebaasi B12 kaudu. Paberkandjal tuleb Projekt 
Teliale kooskõlastamiseks esitada kolmes (3) originaaleksemplaris, milledest kaks (2) eksemplari jäävad 
Teliale ning üks (1) eksemplar tagastatakse Kliendile. Telia kooskõlastab Projekti hiljemalt viieteistkümne 
(15) Tööpäeva jooksul alates selle Teliale esitamisest, kui Projekt on koostatud kooskõlas sellele 
Tehnilistes tingimustes, KKR Eeskirjas ja Õigusaktides esitatud nõuetega. Vastasel juhul teavitab Telia 
eelnevalt mainitud tähtaja jooksul Klienti projektis esinevatest nõuetele mittevastavustest. 

2.3 Kliendi kaablite paigaldamine  

2.3.1 Kaablite paigaldamist konkreetsetesse Kaablikanalisatsiooni Lõikudes asuvatesse Paigalduskohtadesse 
on Kliendil õigus teostada pärast vastavasisulise Rendilepingu sõlmimist, Projekti kooskõlastamist ja 
Järelevalve teostaja poolt kirjaliku tööloa väljastamist. Tööluba väljastatakse Ehitajale Kliendi kirjaliku 
avalduse alusel. 

2.3.2 Klient kohustub teostama paigaldustöid vaid kooskõlas Telia poolt kooskõlastatud Projektiga (sh 
paigaldama Kaableid vaid Telia poolt Kliendile konkreetse Kaabli paigaldamiseks eraldatud 
Paigalduskohale). Projektist kõrvalekaldumine paigaldustööde teostamisel on lubatud vaid Telia poolsel 
eelneval kirjalikul nõusolekul ja vaid Telia poolt kirjalikult aktsepteeritud ulatuses. 

2.3.3 Kui paigaldustööde käigus selgub, et nende teostamisel ei ole võimalik Projekti järgida, on Klient 
kohustatud koheselt paigaldustööd katkestama ning teavitama vastavate asjaolude ilmnemisest Teliat. 



 

Telia esitab Kliendile omapoolsed nõudmised või pakkumise edasiseks käitumiseks hiljemalt kolme (3) 
Tööpäeva jooksul alates Kliendi poolsest pöördumisest. 

2.3.4 Juhul, kui Projekti järgimine Kaablite paigaldamisel ei ole võimalik tulenevalt sellest, et 
Kaablikanalisatsiooni Lõik, milles Telia eraldab Kliendile Kaablite paigaldamiseks Paigalduskoha, vajab 
taastamist või laiendamist ning Telia ei olnud sellest eelnevalt teadlik, lepivad Pooled kokku vastava 
Kaablikanalisatsiooni Lõigu taastamise või laiendamise tingimustes. Juhul, kui Pooled ei saavuta 
vastavasisulist kokkulepet hiljemalt kolme (3) kuu jooksul alates vastava probleemi ilmnemisest, vabastab 
Telia Kliendi vastavas konkreetses Kaablikanalisatsiooni Lõigus Kliendile eraldatud Paigalduskohaga 
seotud Hinnakirjas fikseeritud kuutasust.     

2.3.5 Paigaldustööde teostamise üle teostavad tehnilist järelevalvet Klient ja Järelevalve teostaja(d). Ehitaja 
kohustub koostama paigaldustööde ülevaatuse Akti, mis allkirjastatakse Ehitaja, Kliendi, Telia ja 
Järelevalve teostaja poolt, hiljemalt  kümne (10) Tööpäeva jooksul alates Kaablite paigaldustööde 
lõpetamisest.  

2.3.6 Klient on kohustatud kümne (10) Tööpäeva jooksul alates paigaldustööde KKR Eeskirja punktile 2.3.5 
vastava Akti sõlmimisest esitama selle Teliale koos ühe (1) eksemplariga paigaldusjoonistest.  

2.3.7 Kõik paigaldatud Kaablid kohustub Klient tähistama igas Kaablikaevus Kaablikanalisatsiooni Avade 
vahetus läheduses (kuni 20 cm) veekindla märgisega, mis kannab Telia poolt Kliendile väljastatud Kaabli 
rendikoodi. 

2.3.8 Kõik paigaldatud Kaablite Passiivsed jätkud kohustub Klient tähistama veekindla märgisega, mis kannab 
Telia poolt Kliendile väljastatud Kaabli rendikoodi ja Passiivse jätku numbrit. Iga Passiivse jätku juures, 
mitte kaugemal kui 20 cm, kohustub Klient Kaabli otsad tähistama tähtedega A ja B. Kaabli otsi võib 
tähistada ka vastava suuna lõpp-punkti nimetuse ja aadressiga. 

2.3.9 Klient paigaldab ja tähistab oma Kaabli ja Passiivsed jätkud omal kulul. 

2.4 Kaablikanalisatsiooni Lõigu opereerimine  

2.4.1 Kui Kaablikanalisatsiooni paigaldatud Kliendi Kaabel põhjustab häireid Telia ja/või kolmandate isikute 
Kaablitele, peab Klient osutama abi ja tegema koostööd Teliaga häirete põhjuse tuvastamiseks ja häire 
allika operatiivseks kõrvaldamiseks. 

2.4.2 Kui Klient vajab ligipääsu Telia Kaablikanalisatsiooni ja/või -kaevudesse paigaldatud Passiivsetele 
jätkudele ja/või Kaablitele, kohustub Klient selle eelnevalt kirjalikult kooskõlastama Järelevalve 
teostajaga. 

2.4.3 Klient opereerib ja hooldab oma Kaablit ja Passiivseid jätke omal kulul. 

2.4.4 Kui Klient rikub Kaablikanalisatsiooni kaitsevööndis tegutsemisel (sh Kaabli Kaablikanalisatsiooni 
paigaldamisel, Kaablikanalisatsiooni paigaldatud Kaablite ja/või Passiivsete jätkude hooldamisel vms) 
Kaablikanalisatsioonis asuvate kolmandate isikute Kaableid, Passiivseid jätke vms, siis vastutab 
kolmandate isikute ees Klient iseseisvalt.  

2.4.5 Kliendil ei ole õigust anda tema poolt Kaablikanalisatsioonis renditavaid Paigalduskohti allrendile ega 
tasuta kasutamiseks kolmandatele isikutele. 

2.5 Kliendi Kaablite demonteerimine  

2.5.1 Kui Klient või Telia soovib lõpetada lähtudes KKR Eeskirjast tulenevatest alustest teatud konkreetses 
Kaablikanalisatsiooni Lõigus asuva Paigalduskoha rentimise, kohustub Klient demonteerima vastavas 
Kaablikanalisatsiooni Lõigus asuvasse Paigalduskohta paigaldatud Kaabli (nende olemasolul ka 
Kaablikaevusesse paigaldatud Passiivsed jätkud) hiljemalt ühe (1) kuu jooksul alates kuupäevast, mil 
Telia või Klient soovis lõpetada vastavas Kaablikanalisatsiooni Lõigus asuva Paigalduskoha rentimist.  

2.5.2 Enne demonteerimistööde alustamist kohustub Klient taotlema Järelevalve teostajalt tööloa. Tööluba 
väljastatakse Ehitajale Kliendi kirjaliku avalduse alusel. 

2.5.3 Kõik demonteerimistööd kohustub Ehitaja teostama kooskõlas Järelevalve teostaja poolt väljastatud 
tööloa tingimustega. 

2.5.4 Kaablite demonteerimistööde teostamise üle teostavad tehnilist järelevalvet Klient ja Järelevalve 
teostaja(d). Ehitaja kohustub koostama Kaablite demonteerimistööde ülevaatuse Akti, mis allkirjastatakse 
Ehitaja, Kliendi, Telia ja Järelevalve teostaja poolt, hiljemalt viie (5) Tööpäeva jooksul alates Kaablite 
demonteerimistööde lõpetamisest.  

2.5.5 Klient on kohustatud viie (5) Tööpäeva jooksul alates demonteerimistööde KKR Eeskirja punktile 2.5.4 
vastava Akti sõlmimisest esitama selle Teliale. 



 

2.5.6 Klient demonteerib oma Kaablid ja Passiivsed jätkud omal kulul. 

3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

Lisaks Rendilepingus, Teenusega seotud Tingimustes ja Õigusaktides sätestatud õigustele ja kohustustele 
kehtivad Telia ja Kliendi suhtes järgmised õigused ja kohustused: 

3.1 Kliendi õigused 

3.1.1 Kliendil on õigus nõuda Kaablikanalisatsiooni paigaldatud Kaablite toimimist häirivate rikete kõrvaldamist 
kooskõlas KKR Eeskirjas tooduga;  

3.1.2 Kliendil on õigus Rendilepingut üles ütlemata lõpetada konkreetses Kaablikanalisatsiooni Lõigus asuva 
Paigalduskoha rentimine teatades sellest Teliale nõuetekohase kirjaliku ülesütlemiseavaldusega 
vähemalt üks (1) kuu ette. Ülesütlemiseavalduses peab olema toodud Rendilepingu number, mille alusel 
Klient vastavas Kaablikanalisatsiooni Lõigus asuvat Paigalduskohta rentis, Kaabli rendikood, mis asub 
Paigalduskohas ning mille rentimist soovib Klient lõpetada ja viide käesolevale punktile.  

3.2 Telia õigused 

3.2.1 Telial on õigus nõuda Teenuste osutamise eest tasusid kooskõlas Teenusetingimustes fikseerituga. 

3.2.2 Telial on õigus nõuda Kliendilt Kaabli kohest ümberpaigaldamist või demonteerimist, kui seda ei ole 
paigaldatud Kaablikanalisatsiooni kooskõlas Projektiga ning paigaldustööde käigus ilmnenud vajadusi 
Projektist kõrvale kaldumiseks ei ole Teliaga kooskõlastatud või Projektist kõrvale kaldumine väljub Telia 
poolt kirjalikult aktsepteeritud ulatusest. 

3.2.3 Telial on õigus nõuda Kliendilt Kaabli kohest demonteerimist, kui Kaabel on paigaldatud Telia 
Kaablikanalisatsiooni omavoliliselt (ilma Tehniliste tingimuste, Telia poolt kooskõlastatud Projekti või 
ehitusloata).  

3.2.4 KKR Eeskirja punktides 3.2.2 ja 3.2.3 kirjeldatud rikkumiste korral on Telial õigus nõuda Kliendilt 
leppetrahvi ulatuses, mis on võrdne kuni kaheteistkümne (12) kordse Hinnakirjas fikseeritud konkreetsele 
Paigalduskohale rakendatava kuutasuga, iga KKR Eeskirja punktides 3.2.2 ja 3.2.3 kirjeldatud juhtumi 
kohta. 

3.2.5 Kui Klient ei täida Telia KKR Eeskirja punkt 3.2.2 ja 3.2.3 kohast nõudmist on Telial õigus vastavad 
Kaablid ise demonteerida või lasta demonteerida kolmandal isikul. Kliendi Kaablite demonteerimisega 
Teliale kaasnevad kulud on Klient kohustatud Teliale hüvitama. 

3.2.6 Telial on õigus Rendilepingut üles ütlemata lõpetada konkreetses Kaablikanalisatsiooni Lõigus asuva 
Paigalduskoha rentimine, teatades sellest Kliendile nõuetekohase kirjaliku ülesütlemiseavaldusega 
vähemalt üks (1) kuu ette, kui: 

3.2.6.1 Kaablikanalisatsiooni Lõik, milles asuvat Paigalduskohta Telia rendib Kliendile, muutub 
kasutuskõlbmatuks Teliast sõltumatute asjaolude tõttu ning selle taastamine on ei ole võimalik või on 
ebamõistlikult koormav; või 

3.2.6.2 Kaablikanalisatsiooni Lõigu, milles asuvat Paigalduskohta Telia rendib Kliendile, rentimine muutub 
võimatuks muude Teliast sõltumatute asjaolude tõttu (sh teede ümberkorralduste tõttu vms).  

3.3 Kliendi kohustused 

3.3.1 Kliendil on kohustus tasuda Teliale Teenuste eest kooskõlas Teenusetingimustes fikseerituga. 

3.3.2 Telia poolse nõudmise korral on Klient kohustatud andma Teliale informatsiooni Kaablikanalisatsiooni 
paigaldatud Kliendi Kaablitega ühendatud seadmete kohta. 

3.3.3 Klient on kohustatud kandma kõik Kaablikanalisatsiooni (sh mistahes Kaablikanalisatsiooni osa) 
kahjustuste ja vigastuste likvideerimisega seotud kulud ning hüvitama võimalikud kahjud, kui Klient või 
Kliendi volitusel tegutsev isik (sh Ehitaja) rikub Kaablite Kaablikanalisatsiooni paigaldamisel või Kaablite 
hooldamisel või mistahes muul põhjusel Kaablikanalisatsiooni kaitsevööndis tegutsemisel 
Kaablikanalisatsiooni või selle mistahes osa, Telia Kaableid või ükskõik millist muud Kaablikanalisatsiooni 
paigaldatud Telia seadet. 

3.4 Telia kohustused   

3.4.1 Telia tagab Kliendile Teenuse osutamise kooskõlas Rendilepingu ja muude Teenusega seotud 
Tingimustega.  

  



 

4. TEENUSE OSUTAMISE PIIRAMINE   

4.1 Telial on õigus piirata Kliendile Teenuse osutamist, kui: 

4.1.1 Klient rikub Rendilepingust, muudest Teenusega seotud Tingimustest või Õigusaktidest tulenevaid 
kohustusi (sh ei tasu talle Telia poolt osutatud Teenuste eest tähtaegselt);  

4.1.2 piiramine on vajalik võrgu seadmete või liinirajatiste paigaldamiseks, remondiks, vahetamiseks või 
hooldamiseks; või 

4.1.3 piiramise alus tuleneb Õigusaktidest. 

4.2 Teenuste osutamise piiramisest teavitab Telia Klienti mõistlikul viisil mõistliku aja ette, välja arvatud juhul, kui 
Õigusaktidest või KKR Eeskirjast tuleneb õigus piirata Teenuse osutamist eelnevalt ette teatamata.  

4.3 Telia ei piira Teenuste osutamist, kui piiramise alus tuleneb Kliendi tegevusest või tegevusetusest ning Klient 
kõrvaldab piiramise aluseks oleva asjaolu ning informeerib sellest Teliat kirjalikult enne kavandatava 
piiramise algust.  

4.4 Kui Klient kõrvaldab oma tegevusest või tegevusetusest tingitud Teenuste osutamise piiramise aluse ning 
informeerib sellest Teliat kirjalikult peale Teenuste osutamise piirangu rakendamist, taastab Telia Kliendile 
Teenuste osutamise endises ulatuses hiljemalt kahe (2) Tööpäeva jooksul alates Teenuste osutamise 
piiramise aluseks olnud asjaolu ära langemisest ning sellest teatamisest. Erandina eeltoodust ei taasta Telia 
Kliendile Teenuste osutamist endises ulatuses eelmainitud tähtaja jooksul juhul, kui Kliendi maksekäitumine 
on Telia või Teliaga ühte kontserni kuuluva ettevõtte suhtes mitterahuldav ning Telia peab vajalikuks nõuda 
Kliendilt kooskõlas Üldtingimustega võlaõigusliku tagatise esitamist või ette- või tagatismakse tasumist. 
Vastaval juhul taastab Telia Kliendile Teenuste osutamise endises ulatuses peale Telia poolt esitatud nõuete 
täitmist Kliendi poolt. 

4.5 Teenuse piiramine ei vabasta Klienti kohustusest tasuda Teenustega seonduvaid tasusid.  

5. RIKKETEADETE VASTUVÕTMINE JA RIKETE KÕRVALDAMINE   

5.1 Klient on kohustatud teavitama Telia kõikidest Kaablikanalisatsiooniga seotud probleemidest, mis 
põhjustavad häireid Kaablikanalisatsiooni paigaldatud Kliendi Kaablite töös, Telia juhtimiskeskusele telefonil 
602 5252 või e-posti aadressile juhtimiskeskus@telia.ee või noc@telia.ee. Telia võtab Rikketeateid vastu 24 
h päevas ja 7 päeva nädalas.  

5.2 Telia kõrvaldab Kaablikanalisatsiooni rikkeid, mis põhjustavad häireid Kaablikanalisatsiooni paigaldatud 
Kliendi Kaablite töös, omal kulul, tehes seda hiljemalt rikkest teatamisele järgneva Tööpäeva jooksul. 
Rikkeaja kulgemist hakatakse arvestama alates hetkest, mil Klient teavitas Teliat rikkest. Rikkeaja 
lõppemiseks loetakse hetke, mil Telia teavitas Klienti rikke kõrvaldamisest. 

5.3 Kliendi Kaablis või Passiivses jätkus lokaliseeritud rikete kõrvaldamise eest vastutab Klient, tehes seda omal 
kulul ja kooskõlas KKR Eeskirjas sätestatuga. 

6. HOOLDUSTÖÖDEST TEAVITAMINE JA NENDE TEOSTAMINE 

6.1 Kaablikanalisatsiooni hooldustööde teostamisest, mis põhjustavad või võivad põhjustada häireid 
Kaablikanalisatsiooni paigaldatud Kliendi Kaablis, teavitab Telia Klienti kooskõlas alltooduga: 

6.1.1 Plaaniliste hooldustööde teostamisest teavitab Telia Klienti vähemalt seitsekümmend kaks (72) tundi ette.  

6.1.2 Kiireloomulistest hooldustöödest teavitab Telia Klienti vähemalt kakskümmend neli (24) tundi ette. 

6.2 Hooldustöid Kaablikanalisatsioonis, mis põhjustavad  või võivad põhjustada häireid Kaablikanalisatsiooni 
paigaldatud Kliendi Kaablis, teostab Telia viisil, et see häiriks Klienti minimaalselt. 

7. POOLTEVAHELISED LEPINGUD 

7.1 Rendilepinguid sõlmivad Pooled Üldtingimustes sätestatud korras ning need sõlmitakse tähtajatult. 
Rendilepinguid sõlmitakse vaid kehtivate Tehniliste tingimuste alusel. 

7.2 Kliendil on õigus öelda üles Teliaga sõlmitud Rendileping teatades sellest Teliale nõuetekohase kirjaliku 
ülesütlemiseavaldusega vähemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva ette. Rendilepingu 
ülesütlemiseavalduses peab olema toodud Rendilepingu number, mille Klient soovib üles öelda ning viide 
käesolevale punktile. Rendilepingu ülesütlemisel käesoleva punkti alusel lõpetatakse üheaegselt kõikide 
vastava Rendilepingu alusel renditavate Paigalduskohtade rentimine. 
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7.3 Kliendil on õigus öelda koheselt üles Teliaga sõlmitud Rendileping, kui: 

7.3.1 Telia rikub Rendilepingus ja/või muudes Teenuse osutamisega seotud Tingimustes toodud tingimusi ega 
lõpeta rikkumist kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul alates Kliendi poolt Teliale edastatud kirjaliku 
teatise kättesaamisest; või 

7.3.2 Telia suhtes alustatakse likvideerimis- või pankrotimenetlust. 

7.4 Telial on õigus öelda koheselt üles Kliendiga sõlmitud Rendileping, kui: 

7.4.1 Klient rikub Rendilepingus ja/või muudes Teenuse osutamisega seotud Tingimustes toodud tingimusi (sh 
ei tasu osutatud Teenuste eest tähtaegselt) ega lõpeta rikkumist Telia poolt Kliendile edastatud teatises 
kindlaks määratud mõistliku tähtaja jooksul. Rendilepingu ülesütlemisel käesoleva punkti alusel 
lõpetatakse üheaegselt kõikide vastava Rendilepingu alusel renditavate Paigalduskohtade rentimine; või 

7.4.2 Kliendi suhtes alustatakse likvideerimis- või pankrotimenetlust. 


