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TOOTETINGIMUSED NR  1 

 

TEENUSE NIMETUS: Kiupaari rent 

 

1. Teenuse kirjeldus. Teenuse kasutusotstarve 

 
1.1. Teenus  võimaldab Kliendil kasutada ühte või mitut valguskaabli kiu paari ühenduste 

loomiseks ots-punktide vahel. Ots-punktide vaheliste läbijooksude loomiseks ühendatakse 
vajadusel erinevad üksikud lõigud omavahel kokku. Lõikude kokku ühendamine saab toimuda 
valguskaabli otsastusseadmes (ODF) krosseerimise või ELASA-le kuuluvas kaabli jätkukarbis 
läbikeevitamise teel. Kokkuühendamise viis sõltub valguskaabli kiul edastatava signaali 
olemusest ja see määratakse kindlaks valguskaabli kiu tellimisel.  

1.2. Vastava Teenuse kasutusotstarve osas ei sea ELASA Kliendile piiranguid. 
 

2. Teenuse parameetrid. Teenuse tehnilised andmed. Piirangud  

 
2.1. Valguskaabli kiu tüüp on “single mode” (SM).  
2.2. Valguskaabli kiud vastab rahvusvahelisele standardile ITU-T G652-D. 
2.3. Maksimaalne sumbuvus 1550 nm lainepikkuse korral 0,3 db/km. 
2.4. Teenust osutab ELASA vaid vaba ressursi olemasolul. 
2.5. Tootelepingus kindlaks määratud valguskaabli kiu pikkus on saadud vastavalt teostusjoonstele 

ja kaablitootja dokumentatsioonis antud parameetritele ning selles võib esineda kõrvalekaldeid 
kuni kolme protsendi (3%) ulatuses tegelikust kiu pikkusest. 

2.6. ELASA jätkukarpidesse ei paigaldata Kliendi lisaseadmeid (näiteks splittereid).   

 

3. Tehnilised lahendused valguskaabli kiu rentimisel 

 

3.1. Kliendi valguskaabli kiud tuleb füüsiliselt ühendada ELASA valguskaabli kiuga. Ühendamine 
saab toimuda ELASA-le kuuluvas jätkukarbis või ELASA-le kuuluvas ODF-s. Täpne 
lahendus leitakse tehnilise selgituse käigus. Ühendamisega seotud tööd ELASA 
ühenduskohtades ja seadmetes teostab ELASA vastavalt Tootelepingus ning Tüüptingimustes 
sätestatule.  
 

4. Teenuse tasud  

 

4.1. Klient tasub käesolevate Tootetingimuste kohase Teenuse eest valguskaabli kiu pikkuse põhist 
kuutasu. Valguskaabli kiu pikkuse põhine kuutasu on valguskaabli kiupaari kasutamise eest 
Kliendi poolt tasumisele kuuluv igakuuline tasu, mille suurus saadakse korrutades 
Tootelepingus kindlaks määratud valguskaabli kiu pikkus meetrites Hinnakirjas kindlaks 
määratud valguskaabli kiu kuutasuga.  

4.2. Valguskaabli kiu liitumistasu on valguskaabli kiu kasutamisele võtmisel Kliendi poolt 
tasumisele kuuluv ühekordne tasu, mille suurus on kindlaks määratud Hinnakirjas.  

4.3. Valguskaabli kiu rentimiseks vajalike Tööde tasu on Kliendi poolt tasumisele kuuluv 
ühekordne tasu, mida tasutakse juhul, kui valguskaabli kiu rentimiseks on vajalik teha 
eelnevaid ehitus- ja/või ümberehitustöid. 

4.4. Klient tasub Teenuse eest kuutasu alates Teenuse aktiveerimisest kuni Teenuse 
deaktiveerimiseni iga Toote lõikes (st konkreetse Tootelepingu alusel renditud valguskaabli 
kiu eest). Tasu arvestamine toimub kuu kaupa (st ei toimu päeva kaupa arveldamist) ka 
Teenuse aktiveerimise ja deaktiveerimise kuul.  


