Eesti Andmesidevõrk MTÜ (ASV)

Hinnakiri ja hinnastamise põhimõtted
01.10.2018

1. Hinnastamise põhimõtted
1.1. Klient tasub teenuse eest:
1.1.1. Valguskaabli kiupaar pikkuse põhist kuutasu;
1.1.2. Ühekordsed tasud vastavalt kehtivale hinnakirjale (liitumine, keevitused jm).
1.2. Klient tasub teenuse eest kuutasu alates teenuse aktiveerimisest kuni teenuse
deaktiveerimiseni. Tasu arvestatakse kuni päevani, millal toimus Toote lahti
ühendamine ASV baasvõrgust.
1.3. Kõigi teenuse saamiseks vajalike tööde kulud kannab Klient. Muuhulgas kuulub
tasumisele valguskaabli kiu liitumistasu ning vajadusel tasu tööde teostamise eest,
mis on vajalikud toote kasutuselevõtuks.
1.4. Valguskaabli kiu liitumistasu on valguskaabli kiu kasutamisele võtmisel Kliendi poolt
tasumisele kuuluv ühekordne tasu, mille suurus on kindlaks määratud ASV kehtivas
hinnakirjas.
1.5. Valguskaabli kiu rentimiseks vajalike tööde tasu on Kliendi poolt tasumisele kuuluv
ühekordne tasu, mida tasutakse juhul, kui valguskaabli kiu rentimiseks on vajalik
teha eelnevaid ehitustöid või seadistusi.
1.6. Enne valguskaabli kiu ühendamist teostatavate Kliendi seadmete korrasoleku
kontrolli kulud kannab Klient.
1.7. ASV kõrvaldab oma kulul vaid ASV baasvõrgus olevad rikked. Klient kompenseerib
valeväljakutsega seotud kulud ASV‐le. ASV kõrvaldab väljaspool ASV sidevõrku
lokaliseeritud rikked vaid eraldi tasu eest, milles lepitakse iga kord enne rikke
kõrvaldamist eraldi kokku.
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1.8. ASV ja Klient sõlmivad kliendilepingu ja iga toote kohta eraldi tootelepingu, mille
alusel toimub teenuse osutamine ja teenuse eest tasumine.
1.9. ASV ja Klient võivad tootelepingu sõlmida tähtajaliselt, kus ASV kohustub andma
kiude rendile fikseeritud hinna maksimumiga 3 kuni 7 aastaseks perioodiks. Sellise
lepinguga võtab Klient omalt poolt kohustuse rentida fikseeritud mahus võrku sama
perioodi jooksul.
1.10. ASV käest on võimalik kiu renditeenust osta ainult ametlikult kasutusele võetud
võrgus
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Teenuste hinnakiri alates 01.10.2018
Artikli nimetus
PÕHITEENUSED
Kiupaari rent (kuutasu)
Kiupaari rent (kuutasu), kogumaht üle 200 000 m
Liitumistasu

TOOTE ÜHENDAMISE HINNAD
Kliendi ühendamise / lahtiühendamise /
ümberühendamise teostamine paneelis või
jaotuskapis. Hind on kohapõhine ning
sõltumatu ühenduste või keevituste arvust.
Kliendi ühendamise / lahtiühendamise /
ümberühendamise teostamine olemasolevas
pinnasega kaetud kaevus asuvas jätkumuhvis.
Hind on kohapõhine ning sõltumatu ühenduste
või keevituste arvust.
Jätkumuhvi tegemine pinnasega kaetud
puhumiskaevus olemasolevale kaablivarule, et
saaks teostada väljavõtet trassilt. Hind on
kohapõhine ning sõltumatu ühenduste või
keevituste arvust.
Kiudude kontrollmõõtmised
MUUDE TEENUSTE HINNAD
Projekteerimistööd
Tehniliste tingimuste väljastamine
Ehitusprojektide kooskõlastamine
Ettenäitamise korra tasu
Ettenäitamise tunni tasu
Rikketööde teostamise eest tunnitasu
Tasu valeväljakutse eest rikkele

Uue kaabli paigaldus ja muud tööd

Ühik

Hind (KM‐ta)

EUR/m
EUR/m
EUR/tk

0,012
0,010
1 kuu tasu,
tähtajalise lepingu
puhul puudub

EUR/tk

140

EUR/tk

230

EUR/tk

780

EUR/asukoht

120

EUR/m

5 (miinimummaht
kokkuleppel)
35
35
50
30
250
400
Kokkuleppel

EUR/tk
EUR/tk
EUR/tk
EUR/h
EUR/h
EUR/kord

Kõigile hinnakirjas toodud hindadele lisandub käibemaks vastavalt kehtivatele seadustele ja
maksumääradele!
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