Teenusetingimused nr ET.05.TH.23.C
Teenuse nimetus: Antenni paigalduskoht
1.

Teenuse kirjeldus

1.1 Antenni paigalduskoht
1.1.1 Teenusega võimaldatakse Kliendile Antennide ja Lisaseadmete paigutamine Kliendile
eraldatud Paigalduskohale mastis, katusel või seinal.
1.1.2 Mastis asuva Paigalduskoha mõõtmed on kuni 3,0 x 3,0 x 1,0 m (laius x kõrgus x sügavus).
Paigalduskoha eest mastis tasutakse vertikaalmõõtme keskpunkti kõrguse järgi maapinnast
täismeetrites. Käesolevas punktis toodud Paigalduskoha mõõtmete ületamisel lisandub
täiendav tasu 10% Teenuse hinnakirjajärgsest maksumusest iga joonmõõtme iga ületatud
0,5 m eest.
1.1.3 Katusel või seinal asuva Paigalduskoha eest tasutakse hõivatud katuse või seina pindala
täisruutmeetrite eest.
1.1.4 Antennide ja Lisaseadmete kinnituskonstruktsioonid projekteerib ja vastavad paigaldustööd
teostab Klient Telia Eesti AS volitusel või Telia Eesti AS (edaspidi Telia) poolt volitatud
kolmas isik.
1.1.5 Antennide ja Lisaseadmete kinnituskonstruktsioonide projekteerimisega ja valmistamisega
ning nende paigaldamisega või demonteerimisega seotud kulud kannab Klient.
1.2 Lisateenused
1.2.1 Lisaseadme paigalduskoht
1.2.1.1 Lisaseadme paigaldamise koht eraldatakse Kliendile juhul kui nimetatud Lisaseadme
paigaldamiseks vajab Klient lisaruumi ning selle mõõtmed ületavad 0,5 x 0,7 x 0,3 m (laius
x kõrgus x sügavus).
1.2.1.2 Standardne Lisaseadme paigalduskoht mastis on mõõtmetega kuni 3,0 x 3,0 x 1,0 m (laius
x kõrgus x sügavus).
1.2.1.3 Katusel või seinal asuva Lisaseadme paigalduskoha eest tasutakse hõivatud katuse või
seina pindala täisruutmeetrite eest.
1.2.1.4 Lisaseadme paigalduskoha eest tasumine toimub samadel alustel Teenusega.
1.2.2 Elektritoide 220 V AC
1.2.2.1 Elektrivarustus koosneb ühe- või kahepoolsest toitest elektrivarustaja süsteemist.
1.2.2.2 Pinge parameetrid elektrivarustaja (Eesti Energia) süsteemis: nimipinge 220 V hälvetega
±10% nimipingest ja sagedus 50 Hz hälvetega +0,5 Hz või –1 Hz.
1.2.3 Katkematu elektritoide läbi UPS-i 220 V AC
1.2.3.1 Toite ahelasse on lisatud Telia katkematu toite seade – UPS.
1.2.3.2 UPS tagab katkematu elektrienergiaga varustamise elektritoite katkestusel kuni 10 min
jooksul.
1.2.4 48 V alalisvoolutoide
1.2.4.1 Toite ahelasse on lisatud Telia alaldi.
1.2.4.2 Alaldi väljundpinge on 48 V, pinge kõikumisega 43…57 V.
1.2.4.3 Alaldiga komplektis olevad akud tagavad katkematu elektrienergiaga varustamise
elektritoite 220V AC katkestusel kuni 1 tunni jooksul.
1.2.4.4 Dubleeriv toiteseadme ressurss.
1.2.4.5 Täielikult installeeritud ja pingestatud koormusvaba ühendus Kliendi seadme dubleeriva
toiteploki ja Telia toiteseadme vahel.
1.2.4.6 Kasutatakse toitesüsteemi katkematu toimimise täiendava garanteerijana.
1.2.4.7 Ühendus on oma parameetritelt identne põhitoitega, asendades seda täies mahus.

2.

Ligipääsu kord

2.1 Ligipääsuõiguse tagamiseks peab Klient esitama Lepingus kindlaks määratud Telia
kontaktisikule Kliendi poolsete, Lepingus kindlaks määratud Volitatud Isiku(te) pildid.
2.2 Telia väljastab Lepingus kindlaks määratud Kliendi Volitatud Isiku(te)le kahe nädala jooksul
pildiga tõendi.
2.3 Klient teavitab Telia poolset Lepingus kindlaks määratud kontaktisikut planeeritavatest töödest
ja nende võimalikust kestusest kolm (3) Tööpäeva ette.
2.4 Telia vastutava töötaja operatiivseks väljakutseks pöördub Kliendi Volitatud Isik(ud) Telia
Juhtimiskeskuse poole telefonil 639 1082.
2.5 Sisenemiseks Telehotelli teavitab Klient oma soovist konkreetse Telehotelli vastutavat töötajat,
kes avab talle ligipääsu tema Antennidele ja/või Lisaseadmetele.
2.6 Ligipääs Antennidele ja Lisaseadmetele võimaldatakse Kliendi Volitatud Isiku(te)le 24 h päevas
ja seitse (7) päeva nädalas.
2.7 Kliendi Volitatud Isik(ud) on õigustatud endaga Telehotelli kaasa võtma tõendit mitteomavaid,
tööde teostamiseks vajalikke kolmandaid isikuid.
2.8 Klient on vastutav täies ulatuses Kliendi Volitatud Isiku(te) ja temaga kaasas oleva(te)
kolmandate isiku(te) poolt tekitatud võimalike kahjude eest.
2.9 Klient kohustub hüvitama Teliale kõik turvasüsteemide häiretega kaasnevad Telia kulutused,
mis on põhjustatud Kliendi Volitatud Isiku(te) tegevusest või tegevusetusest.
2.10 Ligipääsutõendit mitteomavaid või võõra tõendi esitanud isikuid üksinda Telehotelli ei lubata.
3.

Teenuse ja Lisateenuste tasumäärade rakendamise kord

3.1 Teenuse ja Lisateenuste tasud on kindlaks määratud Hinnakirjas.
3.2 Kliendile, kes omab kehtivat tegevusluba telekommunikatsioonivõrgu opereerimiseks või on
oma
tegevuse
telekommunikatsiooniseaduses
ettenähtud
korras
registreerinud
telekommunikatsiooniteenuse osutaja, rakendatakse Hinnakirjas kindlaks määratud Teenuse ja
Lisateenuste tasusid.
3.3 Kliendile, kes ei oma kehtivat tegevusluba telekommunikatsioonivõrgu opereerimiseks ega ole
oma
tegevust
telekommunikatsiooniseaduses
ettenähtud
korras
registreerinud
telekommunikatsiooniteenuse osutaja, rakendatakse Hinnakirjas kindlaks määratud Teenuse ja
Lisateenuste tasusid.

