Toimittaja:

LIITTYMÄSOPIMUS/TILAUS

Siikaverkko Osuuskunta
Sandelsintie 12, 92500 Rantsila
Y-tunnus 2551191-5
044-7692 508, 044-9752 357

Omakotitalot

Asiakas ***************************************************************************************************************
Asiakkaan nimi___________________________________ Henkilötunnus/y-tunnus____________________________________
Lähiosoite_______________________________________ Postinro______________Postitoimip._________________________
S-posti__________________________________________ Puh-nro _________________________________________________
Liittymän toimitusosoite, mikäli eri kuin edellä: __________________________________________________________________

Kytkettävän kohteen tiedot ****************************************************************************************
Vakituinen omistusasunto

Loma-asunto

Muu, mikä:

(Loma-asunnon hinnoittelussa noudatetaan
omistusasunnon hinnoittelua, Liittymän hinta 500€ 300m
etäisyydellä lähimmästä liityntäpisteestä+päätelaite 120€.
Ylimenevästä osuudesta asiakas maksaa 4 €/m aurattuna.
Mahdollinen kaivuutyö hinnoitellaan erikseen)

Tilaan valokuituliittymän *******************************************************************************************
Siikaverkko osuuskunnan jäsenmaksu 100 €. Oikeuttaa liittymän hankintaan.
Valmis valokuituliittymä 500 € + Päätelaite (CTS) 120 €
Kuituvaraus. Kuituvarausmaksu 300 €, kaapeli tuodaan kiinteistölle kieppinä maahan.
Kuituvarauksen kytkentä: 300 € + päätelaite 120 €.
Huom! Liittymien hinnat ovat voimassa ennen hankealueiden rakentamisen käynnistymistä. Hankkeitten päätyttyä ja
rakentamisen jälkeen liittymät tarjotaan erikseen. Tilaajan vastuulla on kaapelinäytöt kiinteistöllään sekä piha-alueen
viimeistelytyöt.

Haluan liittymän osamaksulla

kahdessa erässä (2x 260 € + päätelaite 120€)
neljässä erässä (4x 135 € + päätelaite 120€)
Koskee vain valmisliittymän tilausta!

Tilaan seuraavat palvelut ******************************************************************************************
Siikaverkko Super 100/100 49 €/kk

Siikaverkko Super 100/100 + Siikaverkko Super IPTV 52,90 €/kk

Siikaverkko Mökkinetti 32,90 €/kk

(Huom! TV-Viihdepalvelu (IPTV) vaatii erillisen Maxivision digiboksilaitteen tilaamista, ovh
149 € - tilataan Siikaverkon kotisivuilla olevan linkin kautta)

(Huom! mahdollinen vain vapaa-ajan asuntoon)

Siikaverkko Ohituskaista 500 + IPTV 62,90 €/kk
500/500 + Maxivisionin TV-palvelut. Edellyttää erillisen Maxivisionin digiboksilaitteen tilaamista.

Laskutus ja allekirjoitus ********************************************************************************************
Hinnat ovat voimassa toistaiseksi kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Osuuskunnan jäsenmaksu laskutetaan, kun
asiakas on tehnyt liittymisilmoituksen ja jäsenyys on hyväksytty. Liittymä laskutetaan, kun rakentaminen käynnistyy alueella.
Palvelujen käyttömaksujen (kuukausimaksut) laskutusjakso on 2 kuukautta. Laskuun lisätään kulloinkin voimassa oleva
laskutuslisä.

Allekirjoitukset:
Hyväksyn edellä mainitut palvelut suoritettavaksi ja niistä veloitettavat maksut ja palvelumaksut. Maksun viivästyessä asiakas on
velvollinen suorittamaan viivästyskorkoa korkolain mukaisesti viivästysajalta sekä mahdolliset perimiskulut.

______________________ __ / __.____

_______________________________________

________________________________________________

Paikka ja päiväys

Asiakkaan allekirjoitus

SIIKAVERKKO OSUUSKUNTA

TELEKAAPELIN ASENTAMINEN TONTTIALUEELLA
Liite Siikaverkko-valokuituliittymäsopimukseen
Maakaapelit
Kaapeloinnin tarkoituksena on tuoda valokaapelilla nopeammat tietoliikenneyhteydet asiakkaille.
Kiinteistön omistajan vastuulla on selvittää ja ilmoittaa kiinteistöllään olevat muut kaapeli- tai putkistoreitit verkonhaltijalle. Ennen
kaapeleiden sijoittamista asiakkaan kiinteistölle tarkistetaan asiakkaan kanssa yhdessä kiinteistön rajat ja kiinteistön muut
mahdolliset rakenteet telekaapeleiden sijoittamiseksi asiakkaan kiinteistölle. Asiakkaan kanssa tehdystä tonttikatselmuksesta
tehdään kaapelinsijoitusreittikuvaus kaivutöidentekijää varten (alla). Mikäli tästä huolimatta katselmuksessa todettuja kaapeleita,
putkistoja tai muita rakenteita, jotka kuvattu alla, vaurioituu verkonrakentamisen yhteydessä, verkonhaltijan teettämien kaivutöiden
tekijä vastaa niiden korjauksesta.
Sisäkaapeli
Verkonhaltijan osoittama asennustöiden tekijä suorittaa kuidun sisääntuloreiän poraamisen rakennukseen ja asentaa kuidun
paikoilleen. Sisääntuloreikä porataan enintään 45 asteen kulmaan arvioidun lumirajan yläpuolelle. Kaapeli suojataan suojakourulla.
Rakennuksen haltijan vastuulla on selvittää, ettei sisääntuloreiän kohdalla ole kaapeleita, putkistoja tai muita vastaavia rakenteita.
Mikäli reiän kohdalla olevat rakenteet tältä osin kuitenkin vaurioituvat, verkonhaltija tai asennustöiden tekijä ei vastaa mahdollisten
vikatapausten aiheuttamista välittömistä eikä välillisistä vahingoista. Rakennuksen haltija vastaa korjauskustannuksista.
Kaapelin sijoittaminen
Maakaapelit pyritään sijoittamaan molempien sopijaosapuolten kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.
Kaapelit sijoitetaan kussakin tapauksessa tarkoituksenmukaisimpaan sijaintipaikkaan ja riittävän syvälle. Tien pituussuuntainen
kaapeli asennetaan yleensä noin 0,7 metrin syvyyteen. Sisäkaapeleiden sijoittaminen on kuvattu edellä.
Kaapelireitin viimeistely
Verkonhaltija teettää kaapeliojan kaivuun ja peiton. Kiinteistönomistaja huolehtii nurmikon, istutusten, kivetysten ja mahdollisen
asfaltin korjauksesta ja siistimisestä.
Korvaukset kaapelin sijoittamisesta
Kiinteistönomistajalla ei ole oikeutta vaatia vuokraa tai muuta käyttökorvausta kaapelin sijoittamisesta.
Muilta osin noudatetaan Viestintämarkkinalain (393/2003) 10. lukua (Telekaapelin sijoittaminen).
Hyväksyn telekaapelien asentamisen kiinteistölleni alla olevan kaapelireittikuvauksen mukaisesti. Sopimus koskee myös
kiinteistön uutta omistajaa ja haltijaa.
Paikka ja aika __/__20__
Siikaverkko Osuuskunta
Asiakkaan allekirjoitus:_____________________________

psta

Nimen selvennys:

Nimen selvennys ____________________________________

_____________________________

____________________________________

Liittymän toimitusosoite:
Kaapelireittikuvaus: Piirrä alla olevaan ruudukkoon tarkka kuvaus kaapelireitistä piha-alueelle ja kaapelin sijoituspaikasta
kiinteistöön, merkitse myös piha-alueen muut kaapelireitit sekä huomioon otettavat seikat kaapelin tuontia varten
Merkitse rasti ruutuun, mikäli haluat meidän tekevän tonttisopimuksen (hinta 72,00€ sis. alv 24 %)

