Teenusetingimused nr ET.05.PÜ.09.B
Teenuse nimetus: Ühenduskaabel
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;

VPR Eeskiri

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

Võrguteenuste hinnakiri

Dokument, millega
tasumäärad;

Ühenduskaabel

Üks vaskkaabel teenuselepingus (Ühenduskaabli rendilepingus)
määratud lõpp-punktide vahel.

2.

on

kehtestatud

pakutavate

võrguteenuste

Teenuse kirjeldus

Teenust pakub Telia Eesti AS (edaspidi Telia) isikule, kes on oma tegevuse
telekommunikatsiooniseaduses sätestatud korras registreerinud telekommunikatsiooniteenuse
osutaja või kes omab kehtivat tegevusluba telekommunikatsioonivõrgu opereerimiseks ning on
sõlminud Teliaga kliendilepingu (edaspidi Klient).
Teenus võimaldab füüsiliselt ühendada Kliendi telekommunikatsioonivõrgu Telia Sihtvõrgu
võrgusõlmega võimaldamaks Kliendile Telia vaskkaabli paaride galvaanilise ühendamise Kliendi
telekommunikatsioonivõrguga. Ühenduskaabli lõpp-punkt A on alati Telia võrgusõlm vastavas
Sihtvõrgus. Lõpp-punkt B on kas Ühenduskaabli füüsiline lõpp-punkt või Ühenduskaablil määratav
piiritluspunkt Telia võrgusõlme vahetus läheduses, kuid väljaspool Telia võrgusõlme territooriumi.
Teenus seisneb Ühenduskaabli rentimises Kliendile.
3.

Ühenduskaabli paari parameetrid ning nõuded edastatavale signaalile

liidesed lõpp-punktis A

klemmliist

Ühenduskaabel

Soovitatav VMOHBU välistingimustes ja MHS
siseruumides
EN 60065, IEC 364

Elektri ohutustehnika nõuded peavad
vastama standardile
Füüsilised nõuded kirjeldatud standardis
Funktsionaalsed nõuded kirjeldatud
standardis

ETS 300 448 ETS 300 450, EVS 759:1998
ETS 300 448 ETS 300 450, EVS 759:1998
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4.

Tasu

Teenuse tasu koosneb järgmistest komponentidest:


liitumistasu
Ühekordne tasu, mida Klient teenuselepinguga (Ühenduskaabli rendilepinguga) kohustub
tasuma arve alusel vastavalt hinnakirjale. Liitumistasu tähtaegse maksmise kohustus on
sätestatud VPR Eeskirja punktis 2.4.3.
Liitumistasu kompenseerib teenuse tarbimiseks tehniliste eelduste loomiseks tehtavad
ühekordsed kulud ja müügiorganisatsiooni müügi protsessi kulud.



kuutasu
Igakuine renditasu Ühenduskaabli kasutamise eest, mida Klient teenuselepinguga
(Ühenduskaabli 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.

Kõik Ühenduskaabli rendiga seonduvad tasud on kehtestatud Võrguteenuste hinnakirjaga.
5.

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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