UAB Tele2 standartinio pasi lymo sujungti telekomunikacij tinklus 2010-09-27 pakeitimai

Atlikti UAB “Tele2” standartinio pasi lymo sujungti telekomunikacij
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tinklus pakeitimai:

Atlikti pakeitimai
Naikinama A4 priedo 3 dalis (perkeliant j B1.1 pried ):
„3. Išlaid už bendr ryšio linij naudojim paskirstymas.
3.1. Bendrai naudojam ryšio linij rengia mažesn rengimo bei teikimo
kain pasi liusi Šalis. Šalys turi teis rengti bei teikti ryšio linij naudodamos
savo infrastrukt r arba pasitelkdamos tre iuosius asmenis.
3.2. Ryšio linijos ne rengusi ir neteikianti Šalis kitai Šaliai atlygina 50% ryšio
linijos rengimo ir teikimo s naud .“
Priedo B 1.1. buvusi redakcija:
1. Šio priedo 1 lentel je numatytos TELE2 prisijungimo prie tinklo paslaug
teikimo kainos taikomos tik tuo atveju, jeigu OPERATORIUS, sujung s viešojo
telefono ryšio tinkl su TELE2 tinklu, nustato užmokes ius už su balso
skambu i užbaigimo TELE2 viešajame telefono ryšio tinkle teikimu susijusias
priemones.
1 lentel
Paslauga
Vienkartinis
Metinis mokestis, Maksimalu
mokestis už
be PVM1
s paslaugos
užsakym ,
suteikimo
laikas
be PVM
(m nesiais)
Talpos tinkl sujungimo 10 000 už
6000 už vien
3 (trys)
vien 2Mbit/s 2Mbit/s prievad
taškuose (ryšio linijos
dalies) suteikimas2
prievad
Kainos pateikiamos Lietuvos valiuta (litais). PVM yra papildomas mokestis
pagal statymais nustatyt tarif .
1
1

Metinis abonentinis mokestis mokamas kas m nes , nurodyt mokest dalinant iš 12.
Ryšio linijos kaina nuo OPERATORIAUS tinklo iki Tinkl sujungimo taško n ra traukta
ši kain .

Atlikti pakeitimai (nauja B1.1 redakcija):
B1.1. TELE2 prisijungimo prie tinklo paslaug teikimo s lygos
1. TELE2 savo l šomis dengia s naudas, susijusias su balso skambu i
užbaigimo TELE2 tinkle teikimu priemon mis (išskyrus ryši linij - kaip
numatyta žemiau 2 bei 3 punktuose). TELE2 gali nustatyti mokes ius už su
balso skambu i užbaigimu TELE2 tinkle teikimu susijusias priemones tuo
atveju, jeigu OPERATORIUS, sujung s viešojo telefono ryšio tinkl su TELE2
tinklu, nustato užmokes ius už su balso skambu i
užbaigimo
OPERATORIAUS viešajame telefono ryšio tinkle teikimu susijusias priemones.
2. Šali tinkl sujungimui bendrai naudojam ryšio linij (t.y. laidin
elektronini ryši linij , jungian i Šali tinkl sujungimo taškus ir naudojam
signal siuntimui/pri mimui) rengia mažesn rengimo bei teikimo kain
pasi liusi Šalis. Šalys turi teis rengti bei teikti ryšio linij naudodamos savo
infrastrukt r arba pasitelkdamos tre iuosius asmenis.
3. Ryšio linijos ne rengusi ir neteikianti Šalis kitai Šaliai atlygina 50% ryšio
linijos rengimo ir teikimo s naud .

