VARAAN VALOKUITULIITTYMÄN SIIKAVERKOLTA
Asiakas
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.

Nimi *__________________________________________ Henkilötunnus/y-tunnus *__________________________________________
Lähiosoite *______________________________________________ Postinumero ja paikka *___________________________________
Puhelinnumero *____________________________________________________________________________________________________
Sähköposti

_________________________________________________________________________________________________________

Valokuidun toimitusosoite *__________________________________________________________________________________________

Liittymän tiedot

□ Varaan 31.5.2021 mennessä käyttövalmiin valokuituliittymän 500 € hintaan ja saan päätelaitteen
(arvo 130 €) ilmaiseksi. Hinta sisältää alv:n 24%.
□ Siikaverkko Osuuskunnan jäsenmaksu 100 €. Oikeuttaa valokuituliittymän hankintaan. Maksu on
arvonlisäveroton.

Varaus on sitova, jos alue, jolle liittymä on varattu, rakennetaan. Liittymämaksu ja Siikaverkko
Osuuskunnan jäsenmaksu laskutetaan vasta, kun rakentaminen varmistuu.
Hinta sisältää valokuituliittymän päättämisen kiinteistöön. Mikäli tilaajayhteyden pituus vapaa-ajan
asunnolle ylittää 300 m, Siikaverkko vahvistaa hinnan. Jos hinta nousee, asiakkaalla on oikeus purkaa
sopimus. Tilaajan vastuulla on omien kaapeleiden näyttö sekä piha-alueen viimeistelytyöt.

Liittymän tiedot ja palvelut

□ Siikaverkko Ohituskaista 1000/1000 Mbps (sis IPTV) 59,90 €/kk
□ Siikaverkko Super Viihde 200/200 Mbps (sis IPTV) 52,90 €/kk
□ Siikaverkko Super 200/200 Mbps 49,00 €/kk
□ Siikaverkko Mökkinetti 100/100 (vain vapaa-ajan asunnoille) 32,90 €/kk
Liittymätyyppeihin Siikaverkko Ohituskaista 1000/1000 sekä Siikaverkko Super Viihde sisältyy Maxivisionin
IPTV-palvelu. TV-kanavien katselua varten asiakkaan on hankittava Maxivisionin IPTV-boksi. Liittymäsopimus
on määräaikainen 24 kk, jonka jälkeen jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Jos sinulla on huoneisto
taloyhtiössä, kysy lisää vaihtoehdoistamme.

Laskutus

Tarjousjakson aikana varatun liittymän maksuvaihtoehtoja ovat kertamaksu 500 € (sis. alv 24%) ja
osamaksu 6 x 90 € = 540 € (sis. alv 24%) (laskutus 2 kk:n välein). Hinnat sisältävät liittymän ja päätelaitteen.
Tarjousjakson päätyttyä 31.5.2021, varatun liittymän maksuvaihtoehtoja ovat kertamaksu 630 € (sis. alv 24%) ja
osamaksu 6 x 115 € = 690 € (sis. alv 24%). Hinnat sisältävät liittymän ja päätelaitteen.
Rakennettavan liittymän hinta on 60% osuudelta kotitalousvähennyskelpoinen. Laskuun lisätään kulloinkin voimassa oleva
laskutuslisä. Osuuskunnan jäsenmaksu 100 € peritään yhdessä erässä.

□ Maksan kertamaksuna. □

Maksan osamaksuna.

Lisätietoja

___________________________________________________________________________________________________________

Allekirjoitus
Allekirjoitamalla tämän sopimuksen asiakas vakuuttaa perehtyneensä tämän sopimuksen ja sen mahdollisten liitteiden sisältöön
ja hyväksyy edellä mainitut palvelut suoritetavaksi sekä niistä veloitettavat palvelumaksut. Maksun viivästyessä asiakas on
velvollinen suorittamaan viivästyskorkoa korkolain mukaisesti viivästysajalta sekä perimiskulut.

□

Olen lukenut ja hyväksynyt Siikaverkko Osuuskunnan yleiset sopimusehdot: www.siikaverkko.fi/sopimusehdot/

_____________________

__________________________________

__________________________________

Paikka ja aika

Asiakkaan allekirjoitus

Nimenselvennys

Käsittelemme sopimusasiakkaittemme sekä palveluistamme kiinnostuneiden henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
sekä Suomen lainsäädännön mukaisesti. Kerromme sinulle oikeuksistasi sekä tietosuojakäytännöistämme osoitteessa
www.siikaverkko.ﬁ/tietosuojakaytanto/.
Valokuitua Vuolijoelle ja Otanmäkeen! on Siikaverkko Osuuskunnan ja Kajaanin kaupungin selvitys- ja tiedotushanke, jonka
tavoitteena on kuntalaisten, yritysten sekä myös julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden tiedottaminen ja tulevaisuuden
tietoliikennetarpeiden selvittäminen Vuolijoen ja Otanmäen kuntien alueilla.

