Teenusetingimused nr ET.05.PÜ.11.D
Teenuse nimetus: Kaablikanalisatsiooni rent
1.

Teenuse määratlus

1.1 Teenust pakub Telia Eesti AS (edaspidi Telia) juriidilisele isikule, kes soovib rentida Telialt
Kaablikanalisatsiooni vaba mahtu oma Kaablite paigaldamiseks. Teenus seisneb
Paigalduskohtade rentimises vastavalt Kaabli või Kiikri välisläbimõõdule. Üks Paigalduskoht
mahutab ühe Kaabli või Kiikri välisläbimõõduga kuni 30 mm. Üks (1) Kaablikanalisatsiooni Ava
on 100 millimeetrilise läbimõõduga ning jaguneb kuueks Paigalduskohaks (1/6 ava).

Tehniliseks reserviks loetakse kaks (2) Paigalduskohta (2/6 ava) igas Kaablikanalisatsiooni
Lõigus. Hoonetesse sisenevate üheavaliste kaablikanalisatsioonide korral (tsoon C) loetakse
tehniliseks reserviks üks (1) Paigalduskoht (1/6 ava).
2.

Kaablikanalisatsiooni jaotus

2.1 Telia Kaablikanalisatsioon on jagatud kolmeks tsooniks:
2.1.1 Tsoon A (magistraaltrass) - võrgusõlmi ja/või jaotuspiirkondi (kapipiirkond) ühendav
Kaablikanalisatsioon, milles paikneb neli või enam paralleelset toru.
2.1.2 Tsoon B (jaotuspiirkond) - geograafiliselt piiritletud alal paiknev Kaablikanalisatsioon, milles
paikneb vähem kui neli paralleelset toru.
2.1.3 Tsoon C (sisestus hoonesse) - Kaablikanalisatsiooni Lõik, mis ühendab hoonet või kinnistu
piiri lähima Kaablikaevu või Kaablikanalisatsiooni hargnemiskohaga või kahte hoonet
omavahel.
3.

Telia poolt osutatavate Teenuste tasud ja nende tasumise kord

3.1 Telia poolt osutatavate Teenuste tasud on järgmised:
3.1.1 Tehniliste tingimuste väljastamise tasu on Hinnakirjas fikseeritud ühekordne tasu. Tehniliste
tingimuste väljastamise tasu sisaldab kulutusi Telia tegevustele, mis on seotud Teenuse
osutamise eelduseks olevate Tehniliste tingimuste koostamise, kooskõlastamise ning
väljastamisega.
3.1.2 Trassi planeerimise tasu on Hinnakirjas fikseeritud ühekordne tasu. Trassi planeerimise tasu
sisaldab kulutusi Telia tegevustele, mis on seotud Teenuse osutamise eelduseks oleva
tehnilise selgituse koostamise, trassi kulgemise planeerimise, trassi skeemi koostamise ning
reaaltingimustes andmete kontrolli kulusid.

3.1.3
3.1.4

Liitumistasu puudub.
Kuutasu on Hinnakirjas fikseeritud igakuine tasu Kaablikanalisatsiooni Lõikudes asuvate
Paigalduskohtade kasutamise eest. Kuutasu sisaldab Kaablikanalisatsiooni hooldus- ja
ekspluatatsioonikulusid.
3.1.5 Hinnakirjas fikseeritud tsoonide põhiseid kuutasusid rakendatakse Kaablikanalisatsiooni
Lõikude suhtes, mida Telia on omandanud, rajanud, remontinud, renoveerinud ja/või
laiendanud peale 01.01.2006. Ülejäänud Kaablikanalisatsiooni Lõikude suhtes rakendatakse
Hinnakirjas fikseeritud kuutasusid, mis ei sõltu tsoonidest.
3.2 Telia poolt osutatavate Teenustega seotud tasusid kohustub Klient tasuma kooskõlas
alljärgnevaga:
3.2.1 Teenusega seotud ülalmainitud tasusid kohustub Klient tasuma Teliale kooskõlas Telia poolt
Kliendile Rendilepingu, Tootetingimuste ning muude Teenusega seotud Tingimustega ja
kokkulepetega väljastatavate arvetega sellel märgitud tähtajaks.
3.2.2 Kuutasu Telia Kaablikanalisatsiooni Lõigus asuva Paigalduskoha eest hakatakse arvestama
Rendilepingu sõlmimise kuupäevast alates.
3.2.3 Kuutasu arvestamine Telia Kaablikanalisatsiooni Lõigus asuva Paigalduskoha eest
lõpetatakse Kaablite demonteerimistööde lõpetamisele (vastava Akti kuupäevale) järgnevast
kuust.
3.2.4 Telia vabastab Kliendi konkreetses Kaablikanalisatsiooni Lõigus asuva Paigalduskoha
kuutasust perioodi eest, alates Rikke kõrvaldamise tähtajale järgnevast päevast (k.a) kuni
Rikke kõrvaldamise päevani (k.a), kui Telia ei kõrvaldanud Kliendi poolt teavitatud Riket
Rikkest teatamisele järgneva Tööpäeva jooksul (k.a) ning Klient esitas Teliale
vastavasisulise kirjaliku nõue hiljemalt ühe (1) kuu jooksul alates nõudeõiguse tekkimisest.
3.2.5 Kui Klient esitab Teliale nõuetekohase paigaldustööde ülevaatuse Akti ja paigaldusjoonised
KKR Eeskirjas fikseeritud tähtaja jooksul, on Kliendil õigus nõuda Telialt Kaablite
paigaldustööde teostamise aja, kuid mitte rohkem kui kuue (6) kuu, eest tasutud kuutasudest
tagasiarvestust kuni 90% ulatuses. Tagasiarvestatavaid summad loetakse ettemaksuks.

