
 

Teenusetingimused nr ET.05.AS.12.E 

Teenuse nimetus: Kohtvõrkude ühendusteenus üle interneti 

 

1. Mõisted 

 Telia Telia Eesti AS 

Hinnakiri dokument nimetusega „Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakiri“; 

Kliendi seade kliendile kuuluv seade, mis ühendatakse Telia 
telekommunikatsioonivõrguga eesmärgiga tarbida selle teenuseid; 

Seadmed kõik seadmed koos tarkvaraga, sealhulgas lõppseadmed ja 
juurdepääsuseadmed, mida Teenuste tarbimisel kasutatakse; 

VPN (Virtual Private Network) - andmesidevõrk, kus kasutatakse üle Interneti 
turvaliste privaatsete tunnelite loomiseks krüpteerimist ja autentimist; 

VPN ühendus kahe VPN seadme või VPN tarkvara ja VPN seadme vahel krüpteerimist 
ja autentimist kasutades üle Interneti loodud turvaline privaatne tunnel; 

IP (Internet Protocol) - andmeside protokoll, mida arvutid ja muud 
võrguseadmed kasutavad omavaheliseks suhtlemiseks; 

Kohtvõrk (LAN - Local Area Network) - arvutivõrk, mis asub füüsiliselt piiratud alal 
ning mille võrguteenused on mõeldud kasutamiseks sama võrgu 
klientidele; 

Laivõrk (WAN - Wide Area Network) - loogiliseks tervikuks ühendatud 
kohtvõrkude kogum. 

 

2. Teenuse kirjeldus ja võimaldatavad teenused 

Teenus Kohtvõrkude ühendusteenus üle interneti võimaldab kliendil ühendada ettevõtte 
harukontorite arvutivõrgud üle avaliku Interneti ühtseks laivõrguks. Teenus võimaldab turvalist 
(krüpteeritud) andmesidet kliendi eraldiasetsevate arvutivõrkude vahel. Telia paigaldab teenusega 
liitunud kliendi ruumidesse VPN seadme, mille liideste kaudu ühendatakse kliendi seadmed kliendi 
teiste kontorite kohtvõrkudega. Teenuse kasutamise eelduseks on staatilise IP aadressiga 
internetiühenduse olemasolu ja nõuetekohane toimimine ühendatavas kohas (kliendi seadme 
ühenduspunktis).  

Kliendil on võimalik valida Teenuse kasutamisel alljärgnevate pakettide vahel:  

- Seade (kuni 10 kasutajat) - võimaldab ühendada maksimaalselt 10 harukontorit ja 
maksimaalselt 10 arvutit igas kontoris.  

- Seade (üle 10 kasutaja) - teenus võimaldab ühendada maksimaalselt 10 harukontorit. 
Seejuures ei ole arvutite hulk ühes harukontoris piiratud. 

 

 

 

 



 

3. Teenuse parameetrid 

seaded Netscreen 5a; Netscreen 5 Elite; Netscreen 10 

Ühenduse kiirus Kuni 10 Mbit/s 

Protokollid IP VPN protokollid, FW protokollid 

Liidesed RJ45; 10 baseT või 100 Base TX 

 

4. Hind 

Teenuse Kohtvõrkude ühendusteenus üle interneti tasu koosneb alljärgnevatest komponentidest:  

1) liitumistasu;  
2) kuutasu;  
3) konfiguratsiooni muudatuse tasu.  

Kõik teenusega Kohtvõrkude ühendusteenus üle interneti seonduvad tasud on sätestatud 
Hinnakirjas. 

 

5. Rikked 

Rikke ilmnemisel tagab Telia Rikke kõrvaldamise Tööpäeva piires nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte 
hiljem kui Rikkest teatamise päevale järgneva Tööpäeva jooksul, lähtudes seejuures Üldtingimustes 
fikseeritud tingimustest.  

Telia ei vastuta ühelgi juhul käesoleva Teenuse raames Teenuse kasutamise eelduseks oleva 
staatilise IP aadressiga internetiühenduse mittetoimimise ja vastava internetiühenduse rikete 
kõrvaldamise eest, samuti kliendile või kolmandatele isikutele kuuluvate liiniosade või seadmete 
rikete kõrvaldamise eest. 


