Teenusetingimused nr ET.05.PÜ.05.G
Teenuse nimetus: Digitaalpüsiliin sõlm-klient
1.

Mõisted

Digitaalpüsiliin
Telia

püsiliin, mis võimaldab
andmeedastuskiirustega;

edastada

digitaalsignaale

erinevate

Telia Eesti AS;

Hinnakiri

dokument nimetusega „Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakiri“;

Liides

Telia sidevõrgu lõpp-punkti või terminaliseadme
lõppseadme vaheline ühenduspunkt;

Läbipaistev sidekanal
Püsiliiniteenus

2.

ja

kliendi

sidekanal, mille ühest otsast sisestatavad andmed väljuvad teisest
sidekanali otsast identsetena;
Telia poolt Kliendile pakutav teenus, mis seisneb Digitaalpüsiliini
kasutada andmises.

Teenuse kirjeldus ja pakutavad teenused

Püsiliin laiemas mõistes seisneb kliendile läbipaistva sidekanali kasutada andmises täiendavate
lisaväärtusteenuste osutamiseta. Püsiliin luuakse Telia poolt ning antakse kliendi kasutusse. Klient
saab kasutada püsiliini teabe vahendamiseks kahe geograafilise punkti vahel. Teabe
edastusprotokollid ja kiirused võivad olla erinevad ning need sõltuvad kliendi nõudmistest.
Digitaalpüsiliin võimaldab digitaalsignaalide ülekannet. Digitaalpüsiliini kasutatakse peamiselt
andmeside edastuseks, kuid see sobib ka teistele reaalajatundlikele aplikatsioonidele, mida ei ole
võimalik ekspluateerida pakettkommutatsiooni kasutades. Digitaalpüsiliini sõlm-klient eelduseks on
see, et püsiliiniga kokkuühendatavatest kliendi seadmetest üks asuks Telia võrgusõlme
teeninduspiirkonnas ja teine Telia võrgusõlmes. Ühendus Kliendi seadmetega võrgusõlme sees
teostatakse kas olemasoleva 2 Mbit/s (E1) ühenduse kaudu või vahekaablit kasutades otse püsiliini
võrguseadmetega terminaliseadmeid (modemeid) kasutamata. Telia garanteerib digitaalpüsiliini
teenuse osutamise punktide vahel.
Klient on vastutav seoses püsiliiniteenuse kasutamisega tema valduses olevatele Telia seadmetele
kahju tekitamise korral vastava kahju hüvitamise eest.
2.1. Baasteenus
Seisneb digitaalsignaali läbipaistvas edastuses, vastavalt tellitud kiirusele.
2.2. Lisateenused
Puuduvad.
3.

Hind

Püsiliiniteenuse tasud:



liitumistasu;
kuutasu;



konfiguratsiooni muutmise tasu.

Teenuste kasutamise tasu püsiliiniteenuse juures ei kasutata: s.t, et püsiliiniteenuse maksumus ei
ole sõltuv selle teenuse kasutamise intensiivsusest.
Püsiliiniga seonduvad tasud on sätestatud Hinnakirjas.
4.

Rikked

Telia kõrvaldab Telia sidevõrgus lokaliseeritud Rikked omal kulul hiljemalt kuue (6) tunni jooksul
alates Rikkest teatamisest.
Muud Püsiliiniteenuse toimimist takistavad Rikked (nt Rikked Kliendi liinis või liiniosas) kõrvaldab
Telia mõistliku aja jooksul pärast Kliendi poolt Rikkest teatamist, tehes seda Kliendi kulul. Mõistlikuks
ajaks loetakse Rikke kõrvaldamist hiljemalt Rikkest teatamisele järgneval Tööpäeval.
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