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Teenusetingimused nr ET.05.PÜ.10.B 

Teenuse nimetus: Valitud vaskkaabli paar 

 

1. Mõisted 

Rike Häire teenuse tarbimisel, mille on põhjustatud mõne parameetri 
kõrvalekaldumine Eesti Vabariigi standardist EVS 759:1998; 

Sihtvõrk Võrgusõlme toimepiirkond. Sihtvõrgu piiri määravad võrgusõlmest 
lähtuvate Vaskkaabli paaride lõpp-punktid; 

Vaba Ressurss Telia poolt kasutamata tehniliselt korras vaskpaarid, millised ei ole 
broneeritud ega kuulu tehnilise reservi hulka. Tehniline reserv on 
10% vastava vaskkaabli paaride arvust; 

VPR Eeskiri Eeskiri, mis sätestab teenuse osutamise põhimõtted ja korra, poolte 
õigused, kohustused ja vastutuse; 

Võrguteenuste hinnakiri Dokument, millega on kehtestatud pakutavate võrguteenuste 
tasumäärad. 

 
 

2. Teenuse kirjeldus ja võimalikud lisateenused 

Teenust pakub Telia Eesti AS (edaspidi Telia) isikule, kes on oma tegevuse 
telekommunikatsiooniseaduses sätestatud korras registreerinud telekommunikatsiooni-teenuse 
osutaja või kes omab kehtivat tegevusluba telekommunikatsioonivõrgu opereerimiseks ning on 
sõlminud Teliaga kliendilepingu (edaspidi Klient). 

Teenus seisneb vaskkaabli paaride rentimises Vaba Ressursi olemasolul. Vaskkaabli paari 
mõlemad lõpp-punktid peavad olema samas Sihtvõrgus, kusjuures vaskkaabli paari lõpp-punkt A 
on alati Telia võrgusõlm vastavas Sihtvõrgus. Teenus võimaldab läbipaistva sidekanali kasutamise 
võimaldamist Kliendile 24 tundi ööpäevas, tema äranägemise järgi vastavalt standardiga EVS 
759:1998 kehtestatud parameetritele. 

Eeldusteenusena peab Kliendil olema samas Telia võrgusõlmes kehtiv Ühenduskaabli teenus, 
milles on piisav hulk vabu paare. 

 

3. Võimalikud lisateenused 

 Valitud vaskkaabli paari asukoha muutmine 

Rakendatakse juhul, kui Klient, sõlmides uue valitud vaskkaabli paari rendilepingu, lõpetab 
kehtiva valitud vaskkaabli paari rendilepingu. 

Asukoha muutmise teenust võimaldatakse Kliendile vastavalt VPR Eeskirja punktile 2.3.1. 

 

4. Vaskkaabli paari parameetrid ning nõuded edastatavale signaalile 

liidesed klemmliist 

vaskkaabli paar peab vastama standardile EVS 759:1998 

 
nõuded edastatavale signaalile 

 max liinivool Ia<75 mA 

 max liinipinge Ua/70 + Uv/120 ≤ 1 

 max potentsiaal maanduse suhtes Ua<100 V 

 max signaali summaarne võimsus sagedusribas 4 kHz 
- 30 MHz ≤ +20 dBm 
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 võimsustihedus ≤ -34 dBm/Hz 

 lisainfo signaali kuju ja liinikodeeringu kohta 

 signaaliedastuse sagedusvahemik piiramata 

 

5. Tasu 

Teenuse tasu koosneb järgmistest komponentidest: 

 liitumistasu 

Ühekordne tasu, mida Klient teenuselepinguga (valitud vaskkaabli paari rendilepinguga) 
kohustub tasuma arve alusel vastavalt hinnakirjale. Liitumistasu tähtaegse maksmise kohustus 
on sätestatud VPR Eeskirja punktis 2.4.3. 

Liitumistasu kompenseerib Vaba Ressursi olemasolul teenuse tarbimiseks lõpp-punktide vahel 
tehniliste eelduste loomiseks tehtavad ühekordsed kulud ja müügiorganisatsiooni müügi 
protsessi kulud. 

 kuutasu 

Igakuine renditasu vaskkaabli paaride kasutamise eest, mida Klient teenuselepinguga 
(vaskkaabli paari rendilepinguga) kohustub tasuma arve alusel vastavalt hinnakirjale. Kuutasu 
tähtaegse maksmise kohustus on sätestatud VPR Eeskirja punktis 2.4.4. 

Kuutasu kompenseerib teenuse osutamisega seotud füüsilise ühenduse hooldus- ja 
ekspluatatsioonikulud. 

Lisateenuste tasud: 

Lisateenuste eest kohustub Klient tasuma arve alusel vastavalt hinnakirjale.  
Liitumistasu tähtaegse maksmise kohustus on sätestatud VPR Eeskirja punktis 2.4.6. 
Vastavalt eelpoolnimetatud lisateenustele rakendatakse järgmisi lisateenuste tasusid: 

 Valitud vaskkaabli paari asukoha muutmise tasu 

Kõik vaskkaabli paari rendiga seonduvad tasud on kehtestatud Võrguteenuste hinnakirjaga. 

 

6. Rikked 

Teenuse kasutamisel avastatud Riketest on Klient kohustatud informeerima Telia Juhtimiskeskust 
telefonitsi 602 5252 või e-kirjaga juhtimiskeskus@telia.ee või noc@telia.ee. Telia kõrvaldab Rikke 
hiljemalt teatamisele järgneva tööpäeva jooksul. Rikete kõrvaldamine ning Rikete kõrvaldamisega 
seotud kulude kandmine toimub VPR Eeskirjas kehtestatud korras. 
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