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1 Yleistä
Tässä palvelukuvauksessa ja hinnastossa esitetyt hinnat ja toimitusehdot sekä näillä ehdoilla toimitettavien
tuotteiden saatavuusalueet koskevat ainoastaan Viestintäviraston päätöksen mukaisia DNA Oy:n HMV alueita ja siellä olevia johtoverkkoja. Asiakkaalla tarkoitetaan palveluoperaattoria ja loppuasiakkaalla tuotteita
tilaavan palveluoperaattorin loppuasiakkaita.

2 Kuitutilaajayhteys
Tilaajayhteys tai sen osa voidaan toteuttaa yhdellä kuidulla, on Tilaajakuitu tai kahdella kuidulla, jolloin se
on Tilaajakuitupari. Käytettävä valokuitu on yksimuotokuitu, G652. Tilaajakuidun osa tai tilaajakuituparin
osa alkaa asiakaskiinteistön talojakamon yleisen televerkon liitäntäpisteestä ja päättyy lähimpään DNA:n
katujakamoon. Tilaajakuitu tai tilaajakuitupari alkaa asiakaskiinteistön talojakamon yleisen televerkon liitäntäpisteestä ja päättyy DNA:n paikalliskeskuksen tai keskittimen ristikytkentätelineelle.

DNA:n katujakamo
toisen operaattorin kuitu

Ethernetkytkin

Tilaajakuidun taiparin osa

Tilaajakuitu tai -pari

Optinen
ristikytkentä
DNA:n keskus tai keskitin

Kuva1. Tilaajakuitu ja tilaajakuidun osa
Asiakas vastaa loppuasiakkaan tiloissa olevista laitteista.

2.1 Pientalon tilaajakuitu
Hinnoittelua noudatetaan seuraavien kiinteistöluokkien kiinteistöihin, pientalot:
o A011, yhden asunnon talo
o A012, kahden asunnon talo
o A013, muut erilliset pientalot
o B041, vapaa-ajan asuinrakennukset
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2.2 Muun rakennuksen tilaajakuitu
Hinnoittelua noudatetaan muihin, kuin kohdassa Pientalon tilaajakuitu lueteltujen kiinteistöluokkien kiinteistöihin.

3 Tilauksen peruuttaminen
Tilausten peruutukset käsitellään purkutilauksina jo toimitetuista tuotteista. Tällöin toimitusmaksujen lisäksi tuotteista laskutetaan yhden kuukauden kuukausimaksut.

4 Toimitusehdot
Palveluihin sovelletaan DNA Oy:n operaattorituotteiden yleisiä toimitusehtoja. Näiden lisäksi tai sijasta noudatetaan tässä dokumentissa kuvattuja palvelukohtaisia ehtoja ja vastuita. DNA pidättää oikeuden muuttaa
tässä dokumentissa kuvattua palvelun sisältöä ja teknistä toteutusta. Muutoksista, jotka vaikuttavat asiakkaan käyttöympäristön yhteensopivuuteen, tiedotetaan ja sovitaan erikseen.
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