Sutarties Nr. ______________________
pasirašytos 201_ m. _______mėn. ___ d.
1 priedas
201 __ m._______ mėn. ___ d.
SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽIMAI
1. Šioje Sutartyje vartojamos santrumpos ir jų sąvokos, jei joms šioje Sutartyje nesuteikiama kita reikšmė, turi
toliau nurodytas reikšmes ir yra suprantamos taip:
Eil.
Nr.

Sąvoka (santrumpa)

1.

Aukštos kokybės prieigos paslauga
(tinklo galinis segmentas)

2.

Susijusios priemonės

3.

Galutinis paslaugų gavėjas

4.

Juridinis asmuo

5.

Komercinė paslaptis

6.

Operatorius

7.

Operatoriaus tinklas

8.

Operatoriaus tinklo prijungimo taškas

9.

Paklausimas

10.

Paslaugos mokesčiai

11.

Paslaugos užsakymas

12.

Paslaugų gavėjas

13.

Regionas

14.

Sutartis

15.
16.

Šalys
Telia

17.

Tinklo galinis taškas

18.

Trečioji šalis

19.

Tretieji asmenys

Sutartyje ir jos prieduose vartojama reikšmė
Didmeninė paslauga, apimanti Telia tinklo dalį, kuri jungia šio tinklo
galinį tašką su arčiausiai šio tinklo galinio taško esančiu skirstomuoju
įrenginiu įskaitant patį įrenginį ir užtikrinanti Aukštos kokybės
duomenų perdavimo paslaugų teikimą tarp Telia tinklo galinio taško ir
arčiausiai jo esančio skirstomojo įrenginio.
Aktyvios ir pasyvios tinklo infrastruktūros elementai ar paslaugos
juridinis asmuo, kuriam Operatorius teikia duomenų perdavimo
paslaugas.
asmuo, turintis juridinio asmens statusą ar jo neturintis, kuris
naudojasi ar pareiškia norą naudotis viešosiomis elektroninių ryšių
(duomenų perdavimo) paslaugomis, su jo amatu, verslu ar profesija
susijusiems tikslams.
ŠALIMS priklausanti ir viešai neatskleista techninė, technologinė,
komercinė ar organizacinė informacija, kurią viena ŠALIS derybų
metu arba po Sutarties pasirašymo pateikia kitai ŠALIAI, išskyrus
informaciją, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus negali būti
laikoma komercine paslaptimi.
ūkio subjektas, turintis teisę teikti elektroninių ryšių paslaugas, ir
sudaręs šią Sutartį, kuriam pagal šios Sutarties sąlygas gali būti
suteiktos prieigos paslaugos.
Operatoriaus eksploatuojamas elektroninių ryšių tinklas Lietuvoje.
fizinės jungtys, atitinkančios prijungimo techninius reikalavimus,
skirtos sujungti Telia ir Operatoriaus elektroninių ryšių tinklus.
Nustatytos formos prašymas ištirti konkrečios aukštos kokybės
prieigos paslaugos teikimo technines galimybes. Atlikus tyrimą,
paklausime nurodomas jo rezultatas.
šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyti mokesčiai.
nustatytos formos Operatoriaus prašymas suteikti konkrečią aukštos
kokybės prieigos paslaugą.
ūkio subjektas, kuris pagal Sutartyje nustatytą tvarką kreipėsi į Telia
dėl aukštos kokybės prieigos ir (ar) susijusių paslaugų suteikimo,
teikimo ir (ar) dėl informacijos apie šias paslaugas gavimo.
Lietuvos Respublikos teritorijos dalis, kurioje tam tikra tvarka
išdėstytas Telia plačiajuostės ryšio prieigos tinklas.
pati Sutartis, visi jos priedai, priedėliai, jų papildymai ir Sutarties
vykdymo dokumentai (užsakymai, prašymai, aktai ir kt.).
šią Sutartį sudarantys ir ją pasirašantys asmenys.
Telia Lietuva, AB įmonių grupė.
fizinė jungtis (EDD įrenginys), atitinkanti prieigos techninius
reikalavimus ir būtina galiniam įrenginiui prijungti prie viešojo
elektroninių ryšių tinklo bei tuo tinklu palaikyti efektyvų ryšį.
elektroninių ryšių paslaugų teikėjas, sutartiniais pagrindais
besinaudojantis technologinėmis Telia patalpomis.
visi kiti asmenys, kurie nėra sutarties šalis.

2. Kitos šioje Sutartyje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Sutarties pasirašymo metu
galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose elektroninių ryšių veiklą.
ŠALIŲ PARAŠAI
Telia
Telia Lietuva, AB

Operatorius
Įmonės pavadinimas

_________________________________
(Parašas)
_________________________________
(Vardas, pavardė)

_________________________________
(Parašas)
_________________________________
(Vardas, pavardė)
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