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Elisa Carrier Services
Tilaaja- ja kiinteät yhteydet
Tilaajayhteys

Kytkentä/siirto €

Vuokra €/kk

Tilaajayhteys 2-johdin

75 €

12,80 €/kk

Tilaajayhteys 4-johdin

150 €

25,60 €/kk

Kiinteä yhteys

Kytkentä/siirto €

Vuokra €/kk

Kiinteä yhteys 2-johdin

150 €

25,60 €/kk

Kiinteä yhteys 4-johdin

225 €

51,20 €/kk

Yläkaista

Kytkentä/siirto €

Vuokra €/kk

Jakosuotimella, C-rajapinta

75 €

7,00 €/kk

Ilman jakosuodinta, A-rajapinta

75 €

6,40 €/kk

Tilaajayhteyden
toimituksen lisäpalvelut

Kertamaksu normaalin
asennusmaksun lisäksi

Toimitus pistorasialle

40 €

Tarjouspyyntö
Laskutettavan tarjouspyynnön hinta

25 €/kpl

Elisa laskuttaa yhteyksien vuokraamista edeltävien tarjouspyyntöjen vastauksista siltä osin kuin kalenterikuukauden aikana tehtyihin tarjouspyyntöihin annettujen vastausten määrä on yli kaksi kertaa niin suuri kuin ao. teleyrityksen samana aikana Elisalta
tilaamien yhteyksien määrä. Maksu peritään vain ylimenevien vastausten osalta. Tarjouspyyntö ja sen vastaus ovat molemmille
osapuolille sitoumuksettomia, eikä niiden perusteella varata yhteyttä kysyjän käyttöön. Yhteyden toimitus edellyttää, että
kapasiteettia on tilaushetkellä vapaana. Elisa Carrier Services Online -järjestelmän Saatavuuskysely-toiminne on maksuton.

Kiinteän verkon tilauksen muutos-, peruutus- ja kiirehtimismaksu
Tilauksen toimitus kiirehdittynä

2x tuotteiden toimitusmaksu

Vahvistetun tilauksen muuttaminen, jolla on vaikutusta toimituksen sisältöön tai toimitusaikatauluun

50% alkuperäisen tuotteen toimitusmaksusta (toimitettavien
tuotteiden toimitusmaksujen lisäksi)

Vahvistetun tilauksen muuttaminen, jolla ei ole vaikutusta
alkuperäisen tilauksen toimitukseen

Toimitusmaksuun lisätään 10€ tilauskäsittelymaksu

Vahvistetun tilauksen peruuttaminen

50% peruutettujen tuotteiden toimitusmaksusta

Toimitetun yhteyden kytkentätietojen selvitys/muutos

20€/yhteys

Tilauksen peruutukset jo toimitetuista tuotteista käsitellään purkutilauksina. Tällöin toimitusmaksun lisäksi tuotteista laskutetaan
yhden (1) kuukauden kuukausimaksut.
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Häiriömittaukset
Aiheettomat vikakäynnit
Kytkentätietojen luovutus
Sovitaan erillisellä sopimuksella. LIsätietoja Account Managerilta tai
cscs@elisa.fi

185€/kpl

36€/kpl

Mittaustyön käynnistäminen vaatii aina häiriöilmoituksen.
Häiriöilmoituksen suorittanut tai korjaustoimintaa vaatinut taho vastaa aiheettoman häiriöilmoituksen
aiheuttamistakustannuksista.
Yhteyksien vuokrauksessa noudatetaan Liikenne- ja Viestintäministeriön ja Viestintäviraston voimassa olevia
päätöksiä ja määräyksiä sekä Elisan Oyj:n yleisiä toimitus- ja erityisehtoja tilaaja- ja kiinteiden yhteyksien vuokraamisesta
teleyrityksille. Näistä poikkeavat toimitavat ja ehdot, jotka koskevat esimerkiksi toimitusaikoja, mahdollisia sanktioita ja
vuokraukseen liittyviä erikoispalveluja, eivät sisälly hinnaston hintoihin.
Tämä hinnasto on voimassa toistaiseksi.
Hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa ja lopullisiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevat verot ja
mahdolliset muut viranomaismaksut.
Kiinteistöjen sisäverkkoyhteydet eivät sisälly hinnaston hintoihin.
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