Osuuskunta Helsingin valokuidut
www.helsinginvalokuidut.fi
Y-tunnus 2613824-3
Nuolitie 8
00370 Helsinki

LIITTYMÄSOPIMUS
1. Asiakas
Laskutusosoite
Nimi
Henkilötunnus tai Y-tunnus
Yhteyshenkilön nimi (vain yritys- ja yhteisöasiakkaat ilmoittavat)
Katuosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Liittymän toimitusosoite (täytetään vain mikäli eri kuin laskutusosoite)
Katuosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

2. Pientalon liittymävarauksen muuttaminen liittymäksi
Perusliittymä: Liittymä on mahdollinen, jos on ottanut aikaisemmassa rakennusvaiheessa liittymävarauksen tai tontin rajalla on
valmiuskuitu. (ruksaa vaihtoehto)
● Liittymä yhteen kiinteistöön: liittymämaksu 1 250,00 euroa ¹) jo maksetun varausmaksun (500 euroa¹) lisäksi ...................
● Pari- ja rivitalojen lisäliittymät hinnoitellaan tapauskohtaisesti saatavuuskyselyn ja tonttikatselmuksen jälkeen.
● Hinta ei sisällä tonttiosuuden maansiirtotöitä.

3. Pientalon uusi liittymä ilman liittymävarausta
●
●
●
●
●

○

○

Liittymä yhteen kiinteistöön alkaen 1 750,00 euroa ¹) ..........................................................................................................
Osuuskunnan hallitus vahvistaa liittymän lopullisen hinnan saatavuuskyselyn perustella, kysy sähköpostitse saatavuudesta:
info@helsingingvalokuidut.fi
Osuuskunnan hallituksen vahvistama hinta .....................................................................................
euroa ¹)
Hinta ei sisällä tonttiosuuden maansiirtotöitä.
Pari- ja rivitalojen lisäliittymät hinnoitellaan tapauskohtaisesti saatavuuskyselyn ja tonttikatselmuksen jälkeen.

4. Tonttiosuuden maansiirtotyöt

○
● Haluan, että osuuskunta urakoi myös liittymän tonttiosuuden maansiirtotyöt hintaan 250 euroa ²) .................................○
●

Asukas kaivaa itse kaapelille kaivannon tontin alueella. ................................................................................................

Jos osuuskunta tekee kaivannon tontille, osuuskunta myös peittää uran kaapelin laskemisen jälkeen. Osuuskunta tekee/
teettää kaivuutöitä keskitetysti kerran vuodessa. Tontin viimeistely – haravointi, mullitus ja nurmetus yms. jää osakkaan
itsensä hoidettavaksi.
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5. Liittymämaksujen laskutuserät (ruksaa vaihtoehto)

○
● Laskutus kahdessa erässä: ........................................................................................................................................ ○
●

Laskutus yhdessä erässä tilauksen käsittelyn yhteydessä: .........................................................................................

Ensimmäinen erä 50 % laskutetaan Asiakkaalta tilauksen käsittelyn yhteydessä.
Toinen erä 50 % laskutetaan Asiakkaalta liittymän toimituksen yhteydessä.

6. Osuuskunnan jäsenyys
Osuuskunnan jäsenmaksu 60,00 ¹) euroa ja liittymismaksu 40,00 ²) euroa
Liittymän ylläpitomaksu 12,40 euroa/kk. Ylläpitomaksuilla katetaan mm. alueen valokuituverkon viankorjaukset, vakuutukset,
erillismaksuttomat muutostyöt sekä muita osuuskunnan toiminnan kuluja. Liittymän ylläpitomaksut veloitetaan kerran vuodessa.

○
● Asiakas on Osuuskunnan jäsen. ................................................................................................................................. ○
●

Asiakas hakee Osuuskunnan jäsenyyttä. ....................................................................................................................

7. Muut hinnat

○
● Osuuskunnan TV-palvelun kuitumuunnin asennettuna 99,20 euroa ²). .......................................................................... ○
●

Internet-palvelun kuitumuunnin asennettuna 139,00 euroa ²). .......................................................................................

Liittymän irtikytkentä ja kytkentä uudelleen käyttöön
● Tilapäinen liittymän käytön irtisanominen 120,00 euroa ²)
● Tilapäisesti irtisanotun liittymän kytkentä uudelleen käyttöön on maksutonta. Liittymän kytkentä uudelleen käyttöön muussa
tapauksessa 50,00 euroa ²)
Laskutus
● Sähköinen lasku, 12 kk laskutusjakso: maksuton
● Paperilasku: 5,00 euroa/kpl
¹) Siirto- ja palautuskelpoinen liittymäsopimusehtojen mukaan.
ALVL 30.12.1993/1501 18 § mukainen arvonlisäveroton myynti.
²) Sisältää arvonlisäveroa 24 %

8. Sopimuksen voimaantulo
Sopimus astuu voimaan heti, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

9. Sopimuksen purkaminen
Asiakkaan kirjallisesta vaatimuksesta sopimus purkautuu ja Asiakkaan Osuuskunnalle maksamat tämän sopimuksen mukaiset
liittymämaksut palautetaan Asiakkaalle, jos kaikki seuraavista ehdoista ovat täyttyneet:
1. Liittymää ei ole toteutettu yhden (1) vuoden kuluessa tämän sopimuksen allekirjoituksesta.
2. Liittymän toteutuksen estyminen tai merkittävä viivästyminen ei ole johtunut Asiakkaasta.

10. Sopimuksen allekirjoitukset
Sopimuksesta on tehty kaksi saman sisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

Paikka ja aika
Asiakkaan allekirjoitus

Osuuskunnan edustajan allekirjoitus

Asiakkaan nimenselvennys

Osuuskunnan edustajan nimenselvennys
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