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1. Hinnastamise põhimõtted
1.1.

Sideoperaator tasub
tasub:
1.1.1. Lõppkliendi ühendus
ühenduse tasu;
1.1.2. Lepingulise liitumistasu
liitumistasu;
1.1.3. Soovi
oovi korral lisaks turundusalase koostöö eest vastavalt lepingule;
lepingule
1.1.4. Täiendavate tööde eest ((mis ei ole lepingus ettenähtud)
ettenähtud vastavalt
kehtivale hinnakirjale
hinnakirjale.

1.2.

Sideoperaator tasub teenuse 1.1.1. eest kuutasu alates lepingu jõustumisest kuni
lepingu lõppemise
lõppemiseni vastavalt lõppklientide arvule ühes kuus,, kellele
sideoperaator pakub ASV võrgus teenust
teenust. Kuu lõppklientide arv arvestatakse
kalendripäeva täpsusega
täpsusega, mis korrutatakse hinnakirja järgse lõppkliendi
ühenduse hinnaga.

1.3.

Sideoperaator saab teenuse 1.1.1. tasu eest pakkuda lõppkliendile oma
teenuseid ASV võrgu valguskaabli kiudude ja võrgusõlmede kaudu tingimusel, et
sideoperaatoril on ASV
ASV-ga kehtiv leping (operaatorleping).

1.4.

Sideoperaator tasub liitumise 1.1.2. eest kuutasu alates lepingu jõustumisest 24
kuulisel perioodil,, sealjuures ASV arvestab sideoperaatori tehniliste soovidega
võrgu planeerimise ajal vastavalt lepingule.

1.5.

Sideoperaator tasub teenuse 1.1.3. eest kuutasu alates lepingu jõustumisest 24
kuulisel perioodil eesmärgiga teavitada lõppkliente sideoperaatori
sideoperaator poolt
pakutavatest teenustest.

1.6.

Täiendavate tööde
ööde tasu on sideoperaator poolt tasumisele kuuluv tasu, mida
tasutakse juhul, kui lõppkliendi ühenduse pakkumiseks on vajalik teha eelnevaid
töid või seadistusi,, mis ei ole ettenähtud lepingus
lepingus.
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1.7.

Enne lõppkliendii ühenduse pakkumist teostatavate sideoperaatori seadmete
korrasoleku kontrolli kulud kannab sideoperaator.

1.8.

ASV
SV kõrvaldab oma kulul vaid ASV võrgus olevad rikked.
ikked. Sideoperaatori
kompenseerib valeväljakutsega seotud kulud ASV-le.. ASV kõrvaldab väljaspool
väljaspoo
ASV sidevõrku lokaliseeritud rrikked vaid eraldi tasu eest, milles lepitakse iga kord
enne rikke
ikke kõrvaldamist eraldi kokku.

1.9.

ASV ja sideoperaator sõlmivad tähtajalise lepingu (operaatorlepingu),
(operaatorlepingu) mille alusel
toimub teenuste osutamine ja teenus
teenuste eest tasumine.

1.10. Lõppklient tasub:
1.10.1. liitumislepingu sõlmimisel ASV
ASV-le
le ühekordse lepingu menetlustasu;
1.10.2. liitumistasu, millega ASV rajab lõppkliendile valguskaabli
uskaabli ühenduse
vastavalt liitumislepingule ja Internet Koju liitumistingimustele:
liitumistingimustele
https://www.internetkoju.ee/tingimused
https://www.internetkoju.ee/eritingimused
1.11. Sideoperaatorile kohaldatakse Internet Koju liitumistingimusi osas, mis kohaldub
sideoperaatorile.
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Teenuste hinnakiri alates 01.03.2021
03.2021
Artikli nimetus
PÕHITEENUSED
Liitumistasu lõppkliendile
Liitumislepingu menetlustasu lõppkliendile
Lepinguline liitumistasu sideoperaatorile
(tasutakse 24 kuulisel perioodil)
Lepinguline turundusalane koostöö
sideoperaatorile (tasutakse 24 kuulisel perioodil
perioodil)
Lepinguline täiendav turundusalane koostöö
sideoperaatorile (tasutakse 24 kuulisel perioodil
perioodil)
Lõppkliendi ühendus sideoperaatorile (ühe
lõppkliendi kohta)
MUUDE TEENUSTE HINNAD
Projekteerimistööd

Ühik

Hind (KM-ta)
(KM

EUR/tk
EUR/tk
EUR/kuu

Aadressi põhine
2,50
1500

EUR/kuu

500

EUR/kuu

2300

EUR/kuu

8

EUR/m

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

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

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

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