LAITETILAN VUOKRAHINNASTO
1.8.2022

Saimaan Kuitu Oy, Laitetilan vuokrahinnasto
1. Yleistä
Tässä hinnastossa on esitetty Saimaan Kuidun laitetilapalveluihin kuuluvat tuotteet ja niiden hinnat. Tätä hinnastoa sovelletaan myös muille yritys- ja kunta-asiakkaille.
Tuotteiden hintoihin kuulumattomat kaapeloinnit, asennukset ja muut erikseen sovitut palvelut veloitetaan tuntihinnaston mukaisesti tai erillisen tarjouksen perusteella.
2. Tuotteet
Hyllypaikka
Pienlaitepaikka seinällä, laitetelineessä tai -kaapissa 19” kiinnityksellä, syvyys maksimi 600 mm, korkeus maksimi 500 mm.
Telinepaikka
Seinälle tai laiteriville sijoitettava 19” laitekaappi tai -teline, 600 x 300 x 2200 mm (leveys x syvyys x korkeus).
Kaappipaikka
Lattialle sijoitettava 19” standardilaitekaappi, maksimikoko 600 x 600 x 2200 mm (leveys x syvyys x korkeus).
Iso kaappipaikka
Lattialle sijoitettava 19” standardilaitekaappi, maksimikoko 800 x 800 x 2200 mm (leveys x syvyys x korkeus).
Vuokrattu laitekaappi
Saimaan Kuitu asentaa paikalleen 600 x _1000 x 2000 mm (leveys x syvyys x korkeus) ison laitekaapin.
Kulkukortti
Henkilökortin/sähköisen kulunvalvonta-avaimen hallintamaksu.
Laitetila
Eräillä laiteasemilla voidaan vuokrata laitetilaa neliöpohjaisesti. Niistä annetaan erillinen tarjous.
Laitesähkö
Laitesähkön käytöstä veloitetaan laitteiden maksimitehon mukaan erikseen.
Laitetilan sisäverkkoyhteys
Laitetiloissa vuokrataan kaapelipäätteiden välisiä valokaapelisisäverkkoyhteyksiä.
3. Maksut
3.1. Kertamaksut
Laitepaikkojen järjestäminen
Sisältävät laitepaikan perustamispalvelut (mm. sähkön syötön, maadoituksen, kulkujärjestelyt, dokumentoinnin). Perustamismaksut määritellään tapauskohtaisesti kustannusten mukaan.
Saimaan Kuidun laitekaapin toimittaminen
Sisältää kaapin toimituksen ja paikalleen asennuksen dokumentoinnin. Määritellään tapauskohtaisesti kustannusten mukaan.
Kulkukortin ja avaimen toimitusmaksu

50 €.
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3.2 Kuukausimaksut
Hintaluokat
Hyllypaikka
Telinepaikka
Kaappipaikka
Iso kaappipaikka
Vuokrattu laitekaappi 600x600x2000 mm
Vuokrattu iso laitekaappi
Kulkukortti
Laitetila

33 €/kk
50 €/kk
101 €/kk
168 €/kk
34 €/kk
44 €/kk
5 €/kk
tarjous

3.3 Laitesähkö
48 VDC varmennettu sähkö

23,32 €/100 W/kk (alkavaa 100 W kohti)

3.4 Laitetilan sisäverkkoyhteys
Sisäverkkoyhteys/ kuitu

26 €/kk ja 100 €/ kerta

3.5 Tuntihinnat
Erikseen tilatusta asennus- tai ylläpitotyöstä ja sisäänpääsypalvelusta perittävät hinnat. Matka- ja ylityökustannukset sisältyvät tuntihintoihin. Suunniteltu työ on tilattava vähintään 2 vrk aikaisemmin.
Suunniteltu työ 8:00-16:00
90 €/tunti
Suunniteltu työ 16:00-8:00
135 €/tunti
Suunniteltu työ/Lauantaisin
225 €/tunti
Suunniteltu työ/Sunnuntaisin
270 €/tunti
Kiireellinen työ 8:00-16:00
135 €/tunti
Kiireellinen työ 16:00-8:00
180 €/tunti
Kiireellinen työ/Lauantaisin
270 €/tunti
Kiireellinen työ/Sunnuntaisin
315 €/tunti
4. Saatavuuskysely
Kaikki laitepaikat ja sähkönsyöttö edellyttävät saatavuuskyselyä. Saatavuuskyselyt lähetetään Saimaan Kuidulle
sähköpostiin info@saimaankuitu.fi. Saimaan Kuitu Oy vahvistaa saatavuuden viiden (5) työpäivän sisällä.
5. Tilausmenettely
Tilaukset tehdään sähköpostilla osoitteeseen: info@saimaankuitu.fi ellei osapuolten kesken ole ennakkoon
sovittu muusta käytännöstä. Saimaan Kuitu Oy vahvistaa tilauksen viiden (5) työpäivän sisällä.
6. Toimitusehdot
Siltä osin, kun tässä hinnastossa ei ole muuta mainittu, noudatetaan liittymien toimituksessa Saimaan Ku idun
viestintätoimintasuoritteiden yleisiä toimitusehtoja operaattoreille.
7. Muuta
Kaikki esitetyt hinnat ovat alv 0 %. Lopullisiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevat verot ja muut viranomaismaksut. Hinnasto astuu voimaan 1.8.2022 alkaen ja on voimassa toistaiseksi. Saimaan Kuitu Oy pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.
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