Elioni Peeringu Tingimused
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1. Üldsätted
1.1

1.2
1.3
1.4

2
2.1

Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi (edaspidi Elion), registrikoodiga 10283074, Peeringu
Tingimused (edaspidi Tingimused) reguleerib sideettevõtjate IP võrkude
ühendamist.
Tingimuste tõlgendamisel, muutmisel ja rakendamisel arvestatakse muuhulgas
Elioni Üldtingimustes sätestatut.
Tingimused kehtivad alates 01.01.2009.a.
Elion ei paku Peeringut sideettevõtjatele, kellele Elion juba osutab interneti
teenust.

Mõisted
Alljärgnevad mõisted kannavad Tingimustes alljärgnevat tähendust:

BGP
Hot-Potato ruuting
MD5 parool
Peering
Peeringu Partner
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3.1

3.2
3.3
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Ruutingute vahetamise protokoll;
Ruutimise viis, mille puhul andmesidepaketid antakse
teisele sideettevõtjale üle esimesel võimalusel;
Andmete terviklikkuse kontrolli meetod;
Kahe
sideettevõtja
andmesidevõrkude
vaheline
otseühendus;
Sideettevõtja, kes täidab Tingimuste punktis 3.1.
sätestatud nõuded;

Teenuse kasutamise tehnilised eeldused
Elioni Peeringu Partneriks kvalifitseeruvad sideettevõtjad, kes täidavad avalduse
esitamise hetkel kõik alljärgnevad tingimused:
3.1.1 Peeringu Partneri võrk peab võimaldama peerida Elioni võrguga vähemalt
4-s punktis (Tallinn, Jõhvi, Tartu, Pärnu) üle Eesti, minimaalse kiirusega
1000 Mbps.
3.1.2 Peeringu Partneri liikluse maht (kõigis neljas peerimise punktis kokku)
peab ületama 400 Mbps.
3.1.3 Kõikides Peerimise punktides vahetatakse samu ruutinguid.
3.1.4 Peeringu Partner peab olema võimeline vastu võtma rikketeateid 24X7.
3.1.5 Peeringu Partneril peab olema piisavalt dubleeritud ja piisava mahuga
sidevõrk, et ühe punkti rikke puhul säiliks teenuse kvaliteet.
3.1.6 Andmemahu liikluse maht Elionilt Peeringu Partnerile ja vastupidi peab
poolte vahel olema vähemalt võrdne. Peeringu Partneri väljuv liikus ei või
olla Elioni väljuvast liiklusest suurem rohkem kui poole võrra (so suhtes
1,5:1) kõigis Tingimuste punktis 3.1.1 nimetatud Peeringu punktides
kokku.
3.1.7 Peerimisel peab Peeringu Partner kasutama Hot-potato ruutingut.
3.1.8 Kõikidel BGP sessioonidel on nõutud MD5 paroolid.
Peeringu Partneril ei ole lubatud suunata vaikeruutingut Elioni pihta. Liiklust
saadetakse ainult BGP protokolliga vahetatud ruutingute suunas.
Kulud, mis kaasnevad Elioni ja Peeringu Partneri vahelise ühenduse loomisega,
jagatakse poolte vahel vastavalt Peeringu alustamise aktile ning tasutakse
Peeringu alustamise aktis sätestatud korras.
Elioni õigused ja kohustused
Elionil on õigus Tingimusi muuta ühepoolselt, teavitades sellest Peeringu Partnerit
ette 40 kalendripäeva.
Juhul, kui mõni Tingimuste punktis 3 sätestatud tingimustest ei ole enam täidetud,
on Elionil õigus peatada Peering, teatades sellest Peeringu Partnerile 30 päeva ette.
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Juhul, kui Peeringu Partner likvideerib vastavad puudused ja teavitab Elioni sellest
enne Peeringu lõpetamise tähtaega, võtab Elion tahteavalduse Peeringu
lõpetamiseks tagasi.
Elionil on õigus lõpetada Peering ilma ette teatamata, kui Peeringu Partner ei ole
punktis 4.2 nimetatud puudusi likvideerinud 30 kalendripäeva jooksul puuduste
avastamisest või kui Peeringu Partner kasutab Peeringut pahatahtlikult ning rikub
sellega seadust.
Elionil on õigus Peering lõpetada, teatades sellest Peeringu partnerile ette 60
(kuuskümmend) kalendripäeva.
Kliendi õigused ja kohustused
Peeringu Partneril on õigus loobuda sõlmitud partnerlusest Elioniga, teavitades
Elioni sellest ette vähemalt 30 kalendripäeva.
Peeringu Partneril on õigus vahetada Elioniga liiklust isiklikult või lubada seda teha
teistel isikutel. Mõlemal juhul jääb Peeringu Partner Elioni ees vastutavaks kõikide
Tingimustest tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmise eest.
Peeringu Partneril on rikete esinemisel õigus nõuda Elionilt rikete kõrvaldamist.
Peeringu Partner kohustub mitte Peerima selliselt, et see oleks vastuolus
Tingimuste, Õigusaktide või heade tavadega.
Peeringu Partner kannab Peerimisel, sealhulgas teabe edastamisel iseseisvat
vastutust autoriõigust, isikuandmete kaitset ja andmebaaside kasutamist
reguleerivate ning teiste Õigusaktide sätete täitmise eest.

Alternatiivid tingimustele mitte vastamise korral

Juhul, kui Peeringu Partner ei vasta Tingimuste punktides 3 esitatud nõuetele, on
Peeringu Partneril võimalus osta Elionilt tasulist teenust. Tasulist internetiteenust
pakub Elion järgmiselt:
6.1.1 Ühendusteenus Elioni võrguga, mis seisneb IP liikluses Elioni võrgu piires.
6.1.2 Internetiteenus, mis seisneb IP liikluses nii Elioni kui rahvusvahelises
internetivõrgus.
6.2
Punktis 6.1.1 ja 6.1.2 sätestatud teenuste osutamiseks sõlmib Elion
sideettevõtjaga vastavasisulised lepingud.

