Operaattorihinnasto
Liityntäverkko

Voimassa 1.1.2022 lukien toistaiseksi.
Oikeudet hinnan muutoksiin pidätetään.
Hinnat on ilmoitettu verottomina

APO LIITYNTÄVERKON TUOTTEET
Alajärven Puhelinosuuskunta tarjoaa telemarkkinalain ja liikenneministeriön määräysten
mukaisesti toiselle teleyritykselle (jäljempänä operaattori) tuotteita ja palveluita tämän
hinnaston mukaisesti. Hinnasto voimassa 1.1.2022 alkaen.
1. Yleistä
Liityntäverkon tuotteiden hinnat muodostuvat:
- kuukausivuokrasta
- asennus/siirtomaksusta (sisältää toimitusmaksun.)
- toimitusmaksusta
Liityntäverkko muodostuu Apon laitetilan ristikytkentäpisteen, esim
paikalliskeskuksen tai keskittimen, ristikytkentätelineen ja ko.laitetilan
palvelualueella asiakaskiinteistössä sijaistevan yleisen televerkon välisestä
verkosta.
Kaikki seuraavassa esitetyt hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa. Lopullisiin
hintoihin lisätään kulloinkin voimassaolevat verot ja mahdolliset muut
viranomaismaksut.
Tämä hinnasto on voimassa toistaiseksi ja vain rakennetulla Apon HMV-tilaajaalueella. APO pidättää oikeuden hinnaston ja hinnastorakenteen muutoksiin
toimialakäytännön mukaisesti.
2. Liityntäverkon tuotteet
Tilaajayhteys 2-johdin (O)
- Asennus / siirto €
- Vuokra, €/kk,
Tilaajayhteys 2-johdin (S.O)
- Asennus / siirto, €
- Vuokra, €/kk
Tilaajayhteys 4-johdin (S.O)
- Asennus / siirto, €
- Vuokra, €/kk
Kiinteä yhteys 2-johdin (O)
- Asennus / siirto €
- Vuokra, €/alkava km/kk, (minimiveloitus 4km)
Kiinteä yhteys 2-johdin (S.O)
- Asennus / siirto €
- Vuokra, €/ alkava km/kk, (minimiveloitus 4 km)
Kiinteä yhteys 4-johdin (S.O)
- Asennus / siirto €
- Vuokra, €/alkava km/kk, (minimiveloitus 4 km)

151,50
13,00
181,50
15,00
211,50
26,00
219,00
3,52
219,00
5,00
249,00
8,75

Optinen tilaajayhteys
Optinen tilaajayhteys toteutetaan yksimuoto kuidulla tai kuituparilla.
Yhteys alkaa asiakaskiinteistön talojakamon yleisen televerkon
liitäntäpisteestä ja päättyy lähinmpään APO paikalliskeskukseen tai keskittimen
ristikytkentätelineeseen.
Asennus/siirto kuitu 200,00
Vuokra €/kk, kuitu 79,00
Asennus/siirto kuitupari 240,00
Vuokra €/kk, kuitupari 158,00
3. Saatavuuskysely
APO:n rakennetun verkon alueella, €/kpl/osoite 25,23
APO veloittaa saatavuuskyselyistä, mikäli saman kalenterikuukauden aikana, samalle
operaattorille annettujen saatavuuskyselyiden toteutuskelpoisten vastausten määrä ylittää
vähintään kaksinkertaisesti kyseisen operaattorin tilausten määrän.
Samaa asiakasta ja samaa yhteysväliä koskeva saatavuuskysely tulkitaan yhdeksi
kyselyksi, vaikka kyseessä olisikin useamman kuin yhden yhteyden tarve. Samaa
asiakasta, mutta eri osoitteita ja eri talojakamon kytkentäpisteitä koskevat
saatavuuskyselyt tulkitaan erillisiksi kyselyiksi.
4. Muut maksut
Tilatun operaattorituotteen peruutuksesta/muutoksesta peritään alla olevan taulukon
mukainen peruutus-/muutosmaksu.
Peruutusmaksun suuruus:
Tilausvahvistuksen jälkeen perutut tilaukset
Valmistumisilmoituksen jälkeen perutut tilaukset

0,5 x asennusmaksu
Irtisanomismenettelyn
mukaisesti

Muutosmaksun suuruus:
Tilausvahvistuksen jälkeen muutetut tilaukset
Valmistumisilmoituksen jälkeen muutetut tilaukset
Toimitetun liittymän muutos/selvitys

1,5 x asennusmaksu
2 x asennusmaksu
20 € / kpl

Pikatoimitus:
Toimituspäivä on puolet tai vähemmän normaalista toimitusajasta

2 x kertamaksut *

Tilaajayhteyden kytkentä pistorasialle:
Pistorasialle kytkentä ( yhteyden asennuksen yhteydessä)
Tilaajakaapelin rakentaminen Loppuasiakkaan vastuulla

40 € / kpl

Aiheettomat vikakäynnit

220 € / kpl

*Kertamaksut = asennusmaksut, pistorasialle kytkentä, toimitusmaksut ym. kertaluonteiset maksut.

