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Yhteenliittämishinnasto
Hinnasto sisältää ICT Elmo Oy:n kiinteän televerkon
yhteenliittämispalvelujen maksut operaattoriasiakkaille.
Hinnaston
yleiset ehdot

1. Oikeus hintojen muutoksiin pidätetään.
2. Hinnastossa mainitut maksut ovat verottomia. Maksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero ja muut veronluontoiset maksut.
3. Sovitut toimenpiteet toteutetaan voimassa olevien viranomaismääräysten, telestandardien ja yleisesti käytössä olevien menetelmien mukaisesti ellei osapuolten
kesken ole sovittu muusta järjestelystä.
4. Tätä hinnastoa noudatetaan teleyrityksiin, jotka hallitsevat televerkkoaan ja jotka
ovat tehneet liikenneministeriön edellyttämän teletoimintailmoituksen tai saaneet
toimintaansa varten teletoimiluvan sekä saaneet Viestintävirastolta teletoimintaansa varten verkko- tai teleyritystunnuksia ja/tai tiaajanumeroita tilaajien liittämiseksi
televerkkoonsa.
5. Hinnaston noudattaminen edellyttää lisäksi televerkkojen ja telepalvelujen yhteenliittämissopimusta ICT Elmo Oy:n kanssa.

1. Televerkkojen
yhteenliittäminen

1.1. Yhdysjohtoliitäntä (Kiinteän televerkon keskusliitäntä )
ICT Elmo Oy:llä ei ole omaa keskusta, joten liikenne ohjataan Ikaalisten-Parkanon
Puhelin Osakeyhtiön yhteenliittämisrajapinnan kautta.
1.2. YKM-liitäntä
Kohdan 1.1 mukaisesti YKM-liitäntää ei voida toteuttaa, vaan yhteenliittäminen toteutetaan Ikaalisten-Parkanon Puhelinosakeyhtiön yhteenliittämisrajapinnan kautta.
1.3. Muut yhteenliittämistapaukset
Muut kuin edellä mainitut televerkkojen yhteenliittämisen tekniset järjestelyt toteutetaan tapauskohtaiseen hyväksyttyyn tarjoukseen tai tapauskohtaiseen sopimukseen
perustuen.

2. Väylöitys- ja
ohjauspalvelut

2.1 Yleisten operaattoritunnusten avaaminen (90xxx)
Väylöitys- ja ohjaustoimenpiteet paikallisteleverkossa ja keskuksissa, kultakin numeroja suoralaskutustunnukselta.
avausmaksu

850 €

2/3

2.2 Muiden operaattori-, verkko- ja palvelunumerotunnusten avaaminen
Väylöitys- ja ohjaustoimenpiteet paikallisteleverkoissa ja keskuksissa, kultakin numeroja suoralaskutustunnukselta.
avausmaksu

850 €

2.3 Access-välityksen käyttöönotto
Edellytyksenä tunnuksen tai numerosuunnan muuttamiselle access-hinnoitelluksi on,
että se on avattu ICT Elmo Oy:n verkossa.
käyttöönotto

850 €

2.4 Numerosuuntien ohjausmuutokset
ICT Elmo Oy:n televerkossa jo avattuna olevan numerosuunnan ohjauksen muutokset
asiakkaan tilauksen perusteella.
muutosmaksu

400 €

2.5 Muut pyydetyt väylöitys- ja ohjauspalvelut
Muista sovituista väylöitys- ja ohjauspalveluista veloitetaan tapauskohtaisesti erillisen
tarjouksen mukaan.

3. Liikenteen
välityspalvelut

3.1 Access-välitys
telealueverkossa

0,0320 €/min

3.2 Terminointivälitys paikallisteleverkossa
a) Hämeen telealueella (03)
tilaajille päättyvässä liikenteessä

0,0320 €/min

3.3. Transit-välitys (kauttakulku)
Puhelun vastaanottaminen sopimuksen tehneen osapuolen televerkosta ja siirto ICT
Elmo Oy:n televerkon kautta kolmannen teleyrityksen televerkkoon tai päinvastoin ei
ole mahdollista.
4. Numeron
siirrettävyyspalvelut

Tilaajanumeron siirrettävyys telealueella
yksittäisliittymä

25 €

sarjaliittymä ja ohivalintanumero, alkava 100-ryhmä

55 €

ohivalintaryhmä, alkava 1000-ryhmä

175 €

5. Laskutus- ja
perintäpalvelu

Korvaus rajapinnassa välitetystä laskutusjakson
puhelu- ja palvelumaksujen verottomasta summasta

7,5 %

6. Muut maksut

Muut kuin tässä hinnastossa hinnoitellut yhteenliittämissopimusten toteuttamiseen ja
ylläpitoon liittyvät toimenpiteet veloitetaan
hyväksyttyyn tarjoukseen tai sopimukseen perustuen.

ICT Elmo Oy

Y: 1605624-4
Patamäenkatu 18,
33900 Tampere

Yritysasiakaspalvelu: (03) 455 2000
yritysasiakaspalvelu@elmo.fi
www.elmo.fi
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Liite 1
Televerkkojen
yhteenliittämispaikat

1. Teleoperaattorihinnaston mukainen televerkkojen yhteenliittäminen ICT Elmo Oy:n
yleiseen televerkkoon suoritetaan
alla mainitussa yhteenliittämispaikassa.
2. Yhteenliittämispaikka määräytyy laitetilan sijainnin mukaisesti siten, että laitetilassa
on yhteenliittämispaikka sekä paikallisverkon
keskusliitännälle että kaukoverkon keskusliitännälle.

			

Yhteenliittämispaikan sijainti:
Parkano, Ikaalisten-Parkanon Puhelinosakeyhtiön laitetila, Keskuskatu 2
3. Muissa kuin kohdassa 2 mainituissa paikoissa tapahtuvat yhteenliittämiset toteutetaan tapauskohtaisin ehdoin ja hinnoin.

