
 

Tehniku esmase visiidi teenuse ning paigaldus- ja hooldusteenuse tingimused 

 

1. Tehniku esmase visiidi teenus 

1.1. Elisa Teleteenused AS-i (edaspidi nimetatud Elisa) poolt lisatasuta osutatavat tehniku 

esmase visiidi teenust on võimalik kasutada esinduses, telefoni teel ja iseteeninduses 

vormistatud TV ja interneti põhiteenuspakettidega (edaspidi nimetatud Teenus(ed)) liitumise 

puhul. Kui klient vormistab Teenusega liitumise volitatud edasimüüja juures, ei ole kliendil 

võimalik lisatasuta tehniku esmase visiidi teenust kasutada ning tellitud tööde eest tasub 

klient vastavalt Hinnakirjale. 

1.2. Üle õhu teenuste puhul hõlmab tehniku esmase visiidi teenus alljärgnevaid tegevusi: 

1.2.1. tehniku kohalesõitu; 

1.2.2. Teenuse kasutamiseks vajalike kliendi poolt tellitud seadmete, st digiboksi, 

modemi, digimooduli, moodulkaardi ja TV-kaardi, kliendile kättetoimetamist; 

1.2.3. punktis 1.2.2. nimetatud seadmete paigaldamist ja ühendamist; 

1.2.4. kvaliteetse antennisüsteemi loomiseks vajalike seadmete ja lisatööde mahu 

hindamist; 

1.2.5. Teenuse toimimise kontrolli. 

1.3. Kaabelteenuste puhul hõlmab tehniku emase visiidi teenus vajadusel alljärgnevaid tegevusi 

ja ühenduse komponente: 

1.3.1. tehniku kohalesõitu; 

1.3.2. Teenuse kasutamiseks vajalike kliendi poolt tellitud seadmete, st digiboksi, 

modemi, ruuteri, digimooduli, moodulkaardi ja TV-kaardi, kliendile kättetoimetamist; 

1.3.3. kaabli vedamist ühenduspunktini ning kuni 6 meetrit televisiooni- ja või 

võrgukaablit, 6 F-pistikut ning vajadusel 2 RJ45-pistikut ja/või jagurit;  

1.3.4. punktis 1.3.2 nimetatud seadmete paigaldamist ja ühendamist; 

1.3.5. Teenuse toimimise kontrolli. 

1.4. Tööde, seadmete ja ühenduse komponentide eest, mida lisatasuta tehniku esmase visiidi 

teenus ei hõlma, tuleb kliendil tasuda vastavalt Hinnakirjale. 

 

2. Paigaldus- ja hooldusteenus ning hooldusteenus 

2.1. Paigaldus- ja hooldusteenus ning hooldusteenus on Elisa üle õhu teenuste kuutasulised 

lisateenused, mis sisaldavad Teenuse osutamiseks vajalike punktides 2.3 ja 2.4 nimetatud 

lisaseadmete esmast paigaldamist ning nende hilisemat hooldust samas ühenduspunktis.  

2.2. Paigaldusteenus sisaldab: 

2.2.1. tehniku kohalesõitu; 

2.2.2. 1-tunnist tööaega Teenuse vastuvõtuks vajaliku Kliendil olemasoleva 

antennisüsteemi ülevaatamiseks, ühendamiseks ja häälestamiseks. 



 

2.3. Elisa Elamus TV üle õhu ja Elisa Klassik TV üle õhu teenuste korral sisaldab 

paigaldusteenus järgmiste lisaseadmete ja ühenduse komponentide maksumust ning 

paigaldamist: 

2.3.1. antenn ja/või võimendi; 

2.3.2. antenni seinakinnitus L; 

2.3.3. tõkkefilter 4G; 

2.3.4. kinnitusvahendid; 

2.3.5. kaablit kuni 20 meetrit; 

2.3.6. kaabelduse lisatarvikud (F-pistikud, IEC-pistikud). 

2.4. Üle õhu interneti paigaldusteenus sisaldab järgmiste lisaseadmete ja ühenduse 

komponentide maksumust ning paigaldamist: 

2.4.1. antenn; 

2.4.2. kaablit kuni 20 meetrit; 

2.4.3. kaabelduse lisatarvikud (F-pistikud, IEC-pistikud). 

2.5. Hooldusteenus sisaldab: 

2.5.1. tehniku visiiti kliendist mittetuleneva rikke korral; 

2.5.2. antennisüsteemi rikete kõrvaldamist, kui rike ei ole põhjustatud kliendi poolt. 

2.6. Paigaldus- ja hooldusteenus ning hooldusteenus ei sisalda: 

2.6.1. arendustöid (võimsama ja uuema antenni või kõrgema antennimasti 

paigaldamist); 

2.6.2. kanalite väljaotsimist ja teleri häälestamist (ka juhul, kui on toimunud muudatus 

kanaliplaanis); 

2.6.3. antenni- ja kaablisüsteemi kolimist ühelt aadressilt teisele; 

2.6.4. tehniku väljasõitu, mille käigus kliendist tuleneva asjaolu tõttu ei ole võimalik 

teenust osutada; 

2.6.5. täiendavat tehniku tööaega, samuti punktides 2.3 ja 2.4 nimetamata lisaseadmete 

ja ühenduse komponentide ning nende paigaldamise maksumust. 

2.7. Paigaldus- ja hooldusteenus on tarbimiskohustusega teenus, mis eeldab paigaldus-ja 

hooldusteenuse ja sellega lahutamatult seotud Teenuse tarbimist vähemalt 24 kuud alates 

paigaldus-ja hooldusteenusega liitumise kuust.  

2.8. Tööde, seadmete ja ühenduse komponentide eest, mida punktis 2 kirjeldatud teenused ei 

hõlma, tuleb kliendil tasuda vastavalt Hinnakirjale. 

 

3. Paigaldamise tingimused 

3.1. Elisa paigaldab antenni kuni 8 m kõrguse karniisiga maja seinale. 

3.2. Elisa paigaldab antenni- või mastikinnituse ainult seinale kuni 5 m kõrgusele ning kasutab 

paigaldusel maksimaalselt 6 m pikkust antennimasti. 



 

3.3. Elisa osutab paigaldusteenust korterelamus vaid juhul, kui majavõrk seda võimaldab või 

signaal on kättesaadav toaantenniga. 

3.4. Elisa ei vastuta antenni paigaldamisel piksekaitse- ja maandussüsteemi paigaldamise eest.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


