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Elisa Carrier Services
Laitepaikkatuotteet

Laitepaikkahintaa kuuluu:
• Laitepaikka lattialla tai kaapissa
• Sähkönsyötön valmiuden järjestäminen, asiakas huolehtii laitteiden kytkennöistä
• Laiteympäristön asettamat vaatimukset. Laitetilan olosuhteet ovat standardin ETS300019-1-3 luokan 3.2 mukaiset
• Tilaturvallisuus: lukitus, kulunvalvonta, palosuojelu
• Yleisvalaistus vähintään 200 lux
• Kiinteistönhoito, -vakuutukset ja – hallinnointi
• Pääsy kaapelointireitille

Tarjouksen ja sopimuksen laadinta, laitepaikkaan liittyvät selvitykset, rekistereiden luonti ja
ylläpito, kulkujärjestelyt, sähkönsyötön järjestelyt
Kertamaksu €

800 €

Kaapeloinnit, asennukset ja muut erikseen sovitut palvelut ja tarpeet veloitetaan syntyneiden kustannusten tai erillisen tarjouksen mukaan. Laitetilaluokittelu kategorian A ja B kohteisiin on verrannollinen viranomaisen teletilaluokittelun kanssa.

Kulunvalvonta ja saattopalvelu
Hinnat €/h Minimiveloitus 2 h
Kategoria A

Kategoria A
kiireellinen
(alle 24h tilaukset)

Kategoria B ja
muut tilat

Ma-Pe

klo: 8-16

70 €/h

105 €/h

3 €/kpl*

Ma-Pe

klo: 16–08

129 €/h

152 €/h

3 €/kpl*

La

klo: 00–24

172 €/h

205 €/h

3 €/kpl*

242 €/h

270 €/h

3 €/kpl*

Su ja yleiset pyhäpäivät

Kategoria A: kulku tapahtuu saattopalveluna. Kategoria A kiireellinen: kulku tapahtuu saattopalveluna. Hinnat ovat voimassa, kun
saattopalvelu tapahtuu alle 24h tilauksesta. Kategoria B: kulkuoikeus ulko-oveen, tunnistetietoja vastaan kulkuoikeus laitetilaan.
Toiminnan ylläpidon ja palvelun hinta *3 €/avain/kk, *3 €/tunniste/kk. Muihin kuin B-kategorian tiloihin luovutetaan tarvitseville
kulkuoikeudet. Laitetilan kategoria vahvistetaan tarjouksen tai saatavuuskyselyn yhteydessä. Sisäänpääsymaksusta aiheutuvat lukitusten tai kulunvalvontajärjestelmien muutokset laskutetaan kertamaksuna. Jos kulkemista ei voida muuten järjestää, asiakkaan
nimeämille henkilöille järjestetään saattopalvelu, jolloin tiloihin pääsy ja niissä työskentely tapahtuu Elisan valvonnassa. Palvelusta
veloitetaan tuntihinnaston mukaisesti.
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Laitepaikka
Tuote

Telinekoko [cm]
leveys x syvyys x korkeus

Kategoria A

Kategoria B

Pieni laitepaikka

60 × 60 × 8U*

66 €/kpl/kk

44 €/kpl/kk

Kaappipaikka

< 60 × < 100 × 220

240 €/kpl/kk

160 €/kpl/kk

Iso kaappipaikka

< 100 × < 100 × 220

360 €/kpl/kk

240 €/kpl/kk

Iso kaappipaikka, sopimushinta

Suuremmat kaapit hinnoitellaan tarjouksen mukaan

*U=Unit= 44,45 mm

Sähkönsyöttö
Energia

0,10 €/kWh

230 VAC varmistamaton energia*

0,12 €/kWh

230 VAC varmistettu energia**

0,24 €/kWh

48 VDC varmistettu energia**

0,24 €/kWh

Lisäsyöttö laitepaikalle

10 €/kpl

* Käytetyn energian hinnoittelu sisältää laitetilan energiaan sidotut kustannukset kuten jäähdytyksen
** Sisältää yllämainitun lisäksi laitetilasta riippuen parhaan mahdollisen varmennuksen akustojen ja varavoimakoneen yhdistelmänä
Energian hintaa voidaan tarkistaa vuosittain.
Energiankulutus ilmoitetaan keskimääräisenä kulutuksena kilowateissa (kW) yhden desimaalin tarkkuudella.
Laskutettava summa lasketaan käyttäen kuukausittaisena tuntimääränä 730.
Kaikki hinnaston hinnat ovat alv 0 %. Hintoihin lisätään alv ja mahdolliset viranomaismaksut.
Minimivuokra on yhden (1) kuukauden vuokra.
Elisa Oyj:llä on oikeus muuttaa hintoja, jotka laskutetaan sen kuukauden alusta kun muutos astuu voimaan.
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