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KYTKENTÄTIETOJEN LUOVUTUS OPERAATTORIASIAKKAILLE
MPYtelecom Oyj (myöhemmin MPY) tarjoaa toiselle teleyritykselle (jäljempänä Operaattoriasiakas) tuotteita ja palveluita tämän hinnaston mukaisesti.

1 Tilaajaverkon kytkentätietojen luovutus
Kytkentätietojen luovutuksella tarkoitetaan MPY:n kupariverkosta Operaattoriasiakkaille vuokrattavien tilaajayhteyksien, kiinteiden yhteyksien ja ODSL -porttien kytkentätietojen määrittelyä, joiden perusteella yhteydet voidaan kytkeä.

1.1 Kytkentätieto
Tilaajayhteyden kytkentätieto sisältää tarvittavat reittitiedot, joilla keskus- tai keskitinlaitetilan
ristikytkennästä voidaan kytkeä tilaajayhteys talojakamoon tai vastaavaan kytkentäpisteeseen.
ODSL -porttien osalta toimitetaan porttipaikan kytkentätiedot.
Kiinteiden yhteyksien reittitiedot toimitetaan kuten tilaajayhteydessä, lisättynä keskus- tai keskitin laitetilojen välille tarvittavilla reittitiedoilla.

1.2 Tilaus ja toimitusrajapinta
Kytkentätiedon tilaus ja toimitus tapahtuu sähköisen tilausjärjestelmän kautta. Kytkentätiedon
toimittamisesta ei lähetetä erillistä tilausvahvistusta.

1.3 Laskutus
Kytkentätiedon luovutuksesta laskutetaan hinnaston mukainen kertamaksu.
Kytkentätiedon luovuttaminen käynnistää tilatun yhteyden kuukausimaksun laskutuksen.

1.4 Laitetiloihin ja muihin kytkentäpaikkoihin pääsy
Kytkentäpaikkoihin pääsy edellyttää, että operaattoriasiakas tai teleurakoitsija on tehnyt erillisen tilojen kulkuoikeutta koskevan sopimuksen.

1.5 Kytkentöjen tekeminen
Kytkentöjä voivat tehdä vain ne teleurakoitsijat, jotka MPY on hyväksynyt tekemään kytkentöjä omistamassaan televerkossa.
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1.6 Toimitusprosessi

2 Kytkentätietojen luovutushinnat
MPY:n kupariverkosta vuokrattavien operaattori-tilaajayhteyksien, kiinteiden yhteyksien ja
ODSL -portin kytkentätietojen luovutus.
Kertamaksu

Tilaajayhteyden kytkentätieto

35 €

*) Tilaajayhteyden ja ODSL -portin kytkentätieto

55 €

*) sisältää ODSL -yhteyden provisioinnin laajakaistatekniikkaan ja kytkentätietojenluovutuksen
(tilaajayhteyden ja ODSL -portin tiedot)
Kytkentätietojen luovutus koskee uusia tilauksia, siirtoja ja vaihtotilauksia:
• Tilaajayhteyksiä: O- johtoa, SO - johtoa tai yläkaistaa
• ODSL -porttia
• Kiinteät yhteydet, O- johtoa, SO -johtoa joko 2- tai 4- johtimisina saman keskusalueen sisällä
tai eri keskusalueiden välillä
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3 Muut ehdot
Tämän hinnasto ja palvelukuvaus on voimassa MPY:n HMV -alueella.
Hinnasto on voimassa toistaiseksi. MPY pidättää oikeuden kaikkiin muutoksiin.
Kaikki hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa (alv 0%). Lopullisiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevat verot ja muut viranomaismaksut.
Tämän hinnaston palvelujen toimituksessa noudatetaan MPY TelecomOyj:n Viestintäsuoritteiden yleisiä toimitusehtoja Operaattoreille.
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