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TOOTETINGIMUSED NR 2

TEENUSE NIMETUS: Kiu rent tarbijaühenduseks

1.

Teenuse kirjeldus. Teenuse kasutusotstarve

1.1. Teenus võimaldab Kliendil kasutada ühte valguskaabli kiudu baasvõrgust tarbija ühenduse
loomiseks. Tarbija on eraisik, äriregistrisse kantud juriidiline isik või kohaliku omavalituse
asutus, kes tema ja ELASA Kliendi vahel sõlmitud lepingu alusel kasutab ELASA Kliendi poolt
pakutavat elektroonilise side teenust ning ise ei osuta elektroonilise side teenuseid. Teenus
on ainult ELASA võrgus. Ühendused ELASA otspunktist tarbija asukohani/seadmeni luuakse
Kliendi ja/või tarbija poolt ning ELASA ei ole sellega seotud. ELASA võrgus ots-punktide
vahelise läbijooksu 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 Teenuse tellimisel.
1.2. Teenust võimaldatakse ainult Kliendi võrgusõlmest kuni tarbijale lähima ELASA
võrguühenduskohani. Võrgusõlmede vahel teenust ei võimaldata.
1.3. Vastava Teenuse kasutamiseks sõlmitava iga Tootelepingu alusel võib Klient lairibateenust
pakkuda kuni kuueteistkümnele (16) tarbijale.
1.4. Juhul kui Klient rikub Teenuse kasutusotstarvet on ELASA-l õigus kohaldada Tüüptingimustes
sätestatud sanktsioone.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Teenuse parameetrid. Teenuse tehnilised andmed. Piirangud

Valguskaabli kiu tüüp on “single mode” (SM).
Valguskaabli kiud vastab rahvusvahelisele standardile ITU-T G652-D.
Maksimaalne sumbuvus 1550 nm lainepikkuse korral 0,3 db/km.
Teenust osutab ELASA vaid vaba ressursi olemasolul.
Kiu pikkus ELASA võrgus võib olla kuni 20 kilomeetrit.
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.
2.7. ELASA jätkukarpidesse üldjuhul ei paigaldata Kliendi lisaseadmeid (näiteks splittereid).
2.8. Toote ühenduskohaks tarbija poolses otsas (ühe kinnistu piires) on tarbijale mõistlikult
lähim ELASA võrguühenduskoht, milleks on üldjuhul kas maa-alune sidekaev, maapealne
sidekapp või sisekapp. Toote ühenduskohaks Kliendi poolses otsas on Kliendi poolt
määratud võrgusõlm, millesse on paigaldatud ELASA kaabel. Täpsed tehnilised andmed
fikseeritakse Tootelepingus.
2.9. Klient (operaator) võib ühele toote ühenduskohale anda ühenduse ainult ühest
võrgusõlmest.
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2.10. Klient esitab Teenuse tellimisel ELASA poolt nõutavad andmed iga tarbija kohta (sh tarbija
asukoha andmed) ja tehnilise lahenduse/skeemi ning kohustub ELASA-d koheselt teavitama
andmete muutustest.
2.11. Juhul kui Klient ei esita p 2.10. nõutavaid andmeid või kui ELASA-l on põhjust nende
õigususes kahelda, on ELASA-l õigus keelduda teenuse pakkumisest ja/või kohaldada
Tüüptingimuste p 8.6 sätestatud.
3.

Tehnilised lahendused valguskaabli kiu rentimisel

3.1. Kliendi valguskaabli kiud tuleb füüsiliselt ühendada ELASA valguskaabli kiuga. Ühendamine
saab toimuda ELASA-le kuuluvas maa-aluses sidekaevus, maapealses sidekapis või sisekapis.
Täpne lahendus leitakse tehnilise selgituse käigus. Ühendamisega seotud tööd ELASA
ruumides ja seadmetes teostab ELASA vastavalt Tootelepingus ning Tüüptingimustes
sätestatule.
4.

Teenuse tasud

4.1. Klient tasub käesolevate Tootetingimuste kohase Teenuse eest ühendatud tarbijate arvu
põhist fikseeritud tasu. Antud tasu on valguskaabli kiu kasutamise eest Kliendi poolt ELASAle tasumisele kuuluv igakuine fikseeritud summa, mille suurus saadakse Hinnakirjas
fikseeritud kohalduva Teenuse tüübi kuutasu korrutamisel konkreetse Tootelepingu alusel
renditud valguskaabli kiuga ühendatud tarbijate arvuga.
4.2. ELASA-l on õigus Kliendile kohalduvat valguskaabli kiu kasutamise fikseeritud tasu
suurendada ning kohaldada seda tagasiulatuvalt alates konkreetse kiu Tootelepingu
sõlmimisest, kui selgub, et Klient ei ole Tootelepingu sõlmimisel või Teenuse osutamise
käigus avaldanud tõeseid andmeid kiuga ühendatud tarbijate arvu kohta. Taolisel juhul
kohaldatakse tagasiulatuvalt tegelikku tarbijate arvu. Juhul aga, kui Klient on teenust
pakkunud enamale kui kuueteistkümnele (16) tarbijale, on ELASA-l õigus kohaldada
tagasiulatuvalt pikkusepõhist Kiupaari rendi toote hinda. Vaidluse korral tarbijate arvu üle,
loetakse õigeks ELASA poolt tuletatud tarbijate arv. Tasu suurendamine ei elimineeri ELASA
õigust kohaldada teisi Lepingu rikkumise puhuks sätestatud sanktsioone.
4.3. Valguskaabli kiu liitumistasu on valguskaabli kiu kasutamisele võtmisel Kliendi poolt
tasumisele kuuluv ühekordne tasu, mille suurus on kindlaks määratud Hinnakirjas.
4.4. 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.
4.5. 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.

