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Viðauki 1 

Verðskrá fyrir bitastraumsaðgang Mílu1) 

- gildir frá 1. ágúst 2014- 

- Öll verð eru án vsk.- 

1 ADSL og VDSL tengingar  

1.1 Heildsöluverðskrá Mílu fyrir bitastraumsaðgang 

 

Aðgangsleið - 1 

Í DSLAM eða jafngildum búnaði á þeim stað þar sem koparheimtaugar tengjast tengigrind símstöðvar 
eða götuskáp. Uppsetning og tenging er ekki innifalin í eftirfarandi verðum. Öll verð eru án 
virðisaukaskatts. 

 

Þjónusta – aðgangsleið 12)  Mánaðarverð 

á einingu (kr.) 

 Stofnverð 

ADSL aðgangshluti nets pr. notanda (EUDP) 912 kr.     

VDSL aðgangshluti nets pr. notanda (EUDP) 912 kr.  

Stofngjald fyrir heimtaugar við nýtengingar  3.166 kr. 

Breyting úr ADSL í VDSL*  3.166 kr. 

Yfirtaka á xDSL þjónustu (breyting á þjónustuaðila)  1.329 kr. 

*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 breytinganna. 

 

Margvarp. aðgangsleið 1 Mánaðarverð fyrir 1 Mb/s 

Frátekin bandvídd (Mb/s) fyrir margvarp x 
fjöldi IP-DSLAM 

13,63 kr. 

Heildarverð á frátekinni bandvídd miðast við fjölda myndlykla. 

 

VoIP, aðgangsleið 1 Mánaðarverð á einingu 

VoIP virkni pr. notenda (EUDP) 55,85 kr. 
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Aðgangur að heildsöluskipti 

 

Mánaðargjald heildsöluskiptis 

Tengiskil Mánaðarverð fyrir hver tengiskil Stofnverð 

1 Gb/s 9.289 kr.  

10 Gb/s 14.862 kr.  

Stofnverð vegna aðgangsleiðar 1  93.000 kr. 

 

Stofngjaldið samanstendur af kostnaði við stillingu og tengingu á fyrstu tengiskilum í hverjum 
heildsöluskipti vegna aðgangsleiðar 1. Stofngjald vegna tengiskila umfram fyrsta er innheimt skv. 
verðskrá Mílu um útselda vinnu og þjónustu. 

Gjald vegna kostnaðar við stillingu og tengingu á tengiskilum sem nýtt eru fyrir aðra þjónustu en 
aðgangsleið 1 er innheimt skv. verðskrá Mílu um útselda vinnu og þjónustu. 

 

Aðgangsleið - 2 

Eftir ATM/IP flutning á stofnlínuneti Mílu, þ.e. Míla annast flutning á merkjunum frá DSLAM til 
tengipunkts annars fjarskiptafyrirtækis við IP/ATM stofnlínunetið. Uppsetning og tenging er ekki 
innifalin í eftirfarandi verðum. 

 

Þjónusta – aðgangsleið 23)  Hraði Mbps Mánaðarverð 

á einingu (kr.) 

Mánaðarverð 

(kr./km) 

Aðgangshluti  nets pr. notandi (EUDP) Á ekki við 701 kr. Á ekki við 

Stofnhluti nets  (Backhaul data path) 1 11.409 kr. 210 kr. 

Stofnhluti nets  (Backhaul data path) 2 16.135 kr. 297 kr. 

Stofnhluti nets  (Backhaul data path) 4 22.819 kr. 420 kr. 

Stofnhluti nets  (Backhaul data path) 8 32.271 kr. 594 kr. 

Stofnhluti nets  (Backhaul data path) 16 45.638 kr. 840 kr. 

Stofnhluti nets  (Backhaul data path) 32 64.542 kr. 1.187 kr. 

Stofnhluti nets  (Backhaul data path) 64 91.276 kr. 1.629 kr. 

Stofnhluti nets  (Backhaul data path) 128 129.084 kr. 2.375 kr. 

Stofnhluti nets  (Backhaul data path) 256 182.552 kr. 3.359 kr. 

Stofnhluti nets  (Backhaul data path) 512 258.167 kr. 4.750 kr. 

Stofnhluti nets  (Backhaul data path) 1024 365.103 kr. 6.717 kr. 

Netkjarni pr. notandi (Core data path) 1 223 kr. 19 kr. 

*Miðað er við að hraðinn sé allt að því sem hér er tilgreint. 

 

Aðgangsleið – 3 

Aðgangsleið 3 felur í sér flutning með ATM/IP á stofnlínuneti Mílu að tengipunkti annars 
fjarskiptafyrirtækis við BRAS Símans. 
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Tengingarnar eru afgreiddar með þeim gagnahraða sem er tæknilega mögulegur hverju sinn en þó að 
hámarki 12Mb/s vegna ADSL og 50Mb/s  vegna VDSL2*   

	  
	   Niðurhraði	  (Kbps)	   Upphraði	  (Kbps)	  

ADSL	  	   12.288	  	   1.024	  	  

VDSL	   50.000	   25.000	  

	  * Ef xDSL þjónustan er skilgreind til að bera sjónvarpsþjónustu getur bandvídd Internet-tengingar minnkað. 
 

Viðsemjandi Mílu ber ábyrgð á eftirtöldum þáttum: 

• Samtenging neta. 

• Upplýsingakerfi og fyrsta stigs þjónusta við viðskiptavini (þjónustuver, bilanagreining o.fl.). 

• Sölu- og markaðsstarfsemi, þ.m.t. kostnaður vegna magnafslátta til stærri viðskiptavina, 
búnaður, auglýsingar og markaðsefni. 

• Reikningssambandi við viðskiptavini, fjármögnun og afskriftir viðskiptakrafna. 

 

Vinsamlegast athugið að hægt verður að fylgjast með útbreiðslusvæði (tengd heimili) Ljósveitunnar á 
hverjum tíma á vef Mílu, www.mila.is  

 

.Þjónusta – aðgangsleið 34)  Mánaðarverð 

á einingu (kr.) 

 Stofnverð 

ADSL aðgangshluti nets pr. notanda (EUDP) 1.367 kr     

VDSL aðgangshluti nets pr. notanda (EUDP) 1.367 kr.  

Stofngjald fyrir heimtaugar við nýtengingar  3.166 kr. 

Breyting úr ADSL í VDSL*  3.166 kr. 

Yfirtaka á xDSL þjónustu (breyting á þjónustuaðila)  1.329 kr. 

 *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 breytinganna. 

	   	   	  	   	  	  

1 ). Ofangreind verðskrá miðast við að neðra tíðnisvið heimtaugarinnar sé einnig í leigu (sjá nánar gr. 3.4, hér 
að neðan).  Nú er neðra tíðnisviðið ekki í leigu og skal viðsemjandi þá að auki greiða fyrir neðra tíðnisvið 
heimtaugar. 

Þegar aðgangur að koparheimtaug skiptist á milli tveggja mismunandi fjarskiptafyrirtækja skal sá greiða gjald 
fyrir skiptan aðgang sem hefur aðgang að efra tíðnisviði heimtaugarinnar  en hinn greiðir fyrir aðgang að 
neðra tíðinisviði þ.e. gjald fyrir fullan aðgang að frádregnu gjaldi fyrir skiptan aðgang.  Ef aðeins efra tíðnisvið 
er notað („strípað DSL“) greiðist eins og fyrir fullan aðgang að heimtaug. Sjá Viðmiðunartilboð um opinn 
aðgang að heimtaugum (RUO). Efra tíðnisvið heimtaugar er innifalin í verði fyrir aðgangsleið 1 og 3. 

 

2).  Við aðgangsleið 1 er settur upp sérstakur búnaður þ.e. kort eða skiptir/beinir á tengiskilum (sbr. Viðauka 
Kostnaður við þann búnað og uppsetning hans er ekki innifalinn í mánaðargjaldi skv. gr. 1.1  í verðskrá.  
Bandbreidd um kjarnanet er samnýtt með öðrum þjónustum og því ekki tryggð. 
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3).  Við aðgangsleið 2 er greitt fyrir 3 liði, tengingu notenda við DSLAM, tengingu DSLAM við kjarnakerfi og 
tengingu um kjarnakerfi.  Ef setja þarf upp kort eða skiptir/beinir á tengiskilum þá er sá kostnaður ekki 
innifalinn í mánaðargjaldi skv. verðskrá í gr. 1.1. Auk ofangreinds kostnaðar ber viðsemjandi kostnað af 
tengingu  við IP/ATM þjónustunet Mílu.  Bandbreidd um kjarnanet er samnýtt með öðrum þjónustum og því 
ekki tryggð. 

 

4).   Við aðgangsleið 3  getur þurft að setja upp viðbótarbúnað, til tengingar við BRAS. Sá  búnaður er ekki 
innifalinn í mánaðargjaldi skv. verðskrá í gr. 1.1.  Auk ofangreinds kostnaðar ber viðsemjandi kostnað af 
tengingu  við BRAS.  Bandbreidd um kjarnanet er samnýtt með öðrum þjónustum og því ekki tryggð. 

Í ofangreindum tilvikum (sbr. aðgangsleiðir 1-3), þar sem viðbótarbúnaðar er þörf, þannig að hægt sé að veita 
bitastraumsaðgang,  ber viðsemjandi þann viðbótarkostnað sem fylgir kaupum og uppsetningu búnaðarins.  

 

Endabúnaður hjá notanda er ekki innifalinn í ofangreindum verðum, sbr. gr. 1.1.  

 

Almennur fyrirvari er gerður um mögulegan bitahraða, sem ræðst  af eiginleikum viðkomandi koparlinu, sjá 
nánar í Viðauka 2,  gr. 2.1   

 

Öll verð eru án virðisaukaskatts og ávallt við það miðað að hraðinn sé allt að því, sem hér er tilgreint. 

 

Verðskrá fyrir aðgangsleið  3 miðast við að viðskiptavinir viðsemjanda séu a.m.k. 75 eða fleiri.   

 

2 Fyrirtækjatengingar ADSL+ og G.SHDSL 

Míla býður jafnframt ADSL+ og G.SHDSL .  
 
 ADSL+ og G.SHDSL tengingar 
 

Tegund	  
tengingar	   ADSL+	   ADSL+	   ADSL+	   G.SHDSL	   G.SHDSL	   G.SHDSL	   G.SHDSL	   G.SHDSL	   G.SHDSL	  

Hraði	  til	  
notanda*	   2	  Mb/s	   4	  Mb/s	   8	  Mb/s	   2	  Mb/s	   4	  Mb/s	   5	  Mb/s	   10	  Mb/s	   15	  Mb/s	   20	  Mb/s	  

Hraði	  frá	  
notanda*	  

1,0	  
Mb/s	  

1,5	  
Mb/s	  

2,5	  
Mb/s	   2	  Mb/s	   4	  Mb/s	   5	  Mb/s	   10	  Mb/s	   15	  Mb/s	   20	  Mb/s	  

Einingaverð	  
kr./mánuð	   3.016	  	   3.680	   4.562	   4.671	   7.114	   7.614	   11.200	   13.487	   16.701	  

	  
• Enginn endabúnaður eða fyrsta stigs þjónusta er innifalin í þessum einingaverðum. 

• Ávallt er við það miðað, að hraðinn sé allt að því, sem hér er tilgreint.  

• Öll verð eru án virðisaukaskatts. 

• Ofangreind verð fyrir ADSL+ miðast við að neðra tíðnisvið heimtaugarinnar sé einnig í 
leigu, en gjald fyrir efra tíðnisvið heimtaugar er innifalið í einingaverðum fyrir ADSL+. 

• Við G.SHDSL tengingar er miðað við nýtingu á bæði neðra og efra tíðnisviði heimtauga og 
er gjald fyrir bæði efra og neðra tíðnisviðið innifalið í einingaverðum fyrir G.SHDSL 

• ADSL+  tengingar eru settar upp með Annex M tækni, þar sem það er tæknilega mögulegt 
(sjá töflu í viðauka 4).  
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3 Aðrir gjaldaliðir 

3.1 Búnaðarkaup 

Setja þarf upp búnað við tengiskil bæði við ASAM og ISAM og ber viðsemjandi kostnað sem er því 

samfara.  Hafa ber í huga að ASAM búnaðurinn er á útleið og því óvíst um hve langa framtíð, verður hægt 

að bjóða þjónustu tengda honum. 

3.2 Lagna og tengikostnaður 

Viðsemjandi ber kostnaður við nauðsynlegar lagnir innanhúss, tengiefni og tengivinnu sem framkvæma 

þarf, til að undirbúa bitastraumsaðgang hans. Slík vinna er framkvæmd skv. gjaldskrá Mílu um útselda 

vinnu. 

3.3 Prófanir 

Kostnaður vegna vinnu við prófanir er samkvæmt verðskrá um útselda vinnu hjá sérfræðingum Mílu. Eftir 

atvikum er gjaldfært fyrir sérstakan búnað sem notast við prófanir (háð samkomulagi um umfang prófana). 

3.4 Fyrirvari um notkun neðra tíðnisviðs 

Sá fyrirvari er gerður um aðgang viðsemjanda að bitastraumi á efra tíðnisviði koparheimtauga og þau verð 

sem tilgreind eru í gr. 1.1 hér að ofan, að neðra tíðnisviðið sé jafnframt í leigu. Nánar vísast þar til skilmála 

og verðskrár í viðmiðunartilboði Mílu. 

 

 

 


