Viðauki I

Heildsöluverð fyrir bitastraumsaðgang
Aðgangsleið 1
Tenging (efra tíðnisvið heimtaugar)
ADSL/VDSL _ aðgangshluti nets pr. notandi (EUDP)
Margvarp, aðgangsleið 1
Frátekin bandvídd (Mb/s) fyrir margvarp x fjöldi IP-DSLAM1
VoIP, aðgangsleið 1
VoIP virkni pr. notenda (EUDP)

Mánaðarverð á einingu
912 kr.
Mánaðarverð fyrir
1 Mb/s
13,63 kr.
Mánaðarverð á einingu
55,85 kr.

Aðgangsleið 3
Tenging (efra tíðnisvið heimtaugar)
ADSL/VDSL _ aðgangshluti nets pr. notandi (EUDP)

Mánaðarverð á einingu
1.367 kr.

Ofangreind verðskrá fyrir aðgangsleið 1 og 3 miðast við að efra tíðnisvið heimtaugar sé nýtt
fyrir bitastraumsaðgang og að neðra tíðnisvið heimtaugarinnar sé einnig í leigu.2 Sé neðra
tíðnisviðið hins vegar ekki í leigu þá skal viðsemjandi greiða fyrir neðra tíðnisviðs
heimtaugarinnar, 1.042 kr., til viðbótar við framangreind verð. (Sjá nánar í viðmiðunartilboði
Mílu um bitastraumsaðgang).
Míla innheimtir einnig stofngjald3 fyrir heimtaugar við nýtengingar og breytingar úr ADSL í
VDSL í aðgangsleiðum 1 og 3. Núverandi stofngjald fyrir heimtaugar er 3.166 kr. skv.
gjaldskrá Mílu. Þá er gjald fyrir yfirtöku á xDSL þjónustu (breyting á þjónustuaðila) 1.329 kr.

1

Útreikningar á frátekinni bandvídd byggir á fjölda myndlykla.
Þegar aðgangur að koparheimtaug skiptist á milli tveggja mismunandi fjarskiptafyrirtækja skal sá greiða gjald
fyrir skiptan aðgang sem hefur aðgang að efra tíðnisviði heimtaugarinnar (344 kr.) en hinn greiðir fyrir aðgang
að neðra tíðnisviðinu (1.042 kr.), þ.e. gjald fyrir fullan aðgang að frádregnu gjaldi fyrir skiptan aðgang. Ef aðeins
efra tíðnisviðið er notað („strípað DSL“) greiðist eins og fyrir fullan aðgang (1.386 kr.).
3
Panti viðskiptavinur ADSL á VDSL hæfum búnaði og tilkynnir jafnframt að hann vilji breyta þjónustunni í
VDSL innan 60 daga verður ekki innheimt stofngjald vegna breytingarinnar.
2

Aðgangur að heildsöluskipti
Stofngjald vegna aðgangsleiðar 1

93.000 kr.

Stofngjaldið samanstendur af kostnaði við stillingu og tengingu á fyrsta porti í hverjum
heildsöluskipti vegna aðgangsleiðar 1. Stofngjald vegna hvers ports umfram fyrsta er
innheimt skv. verskrá Mílu um útselda vinnu og þjónustu.
Gjald vegna kostnaðar við stillingu og tengingu á portum sem nýtt eru fyrir aðra þjónustu en
aðgangsleið 1 er innheimt skv. verskrá Mílu um útselda vinnu og þjónustu.
Mánaðargjald
Port
1 Gb/s
10 Gb/s

Öll verð eru án vsk.

Mánaðargjald fyrir hvert port
9.289
14.862

