VALOKUITULIITTYMÄVALMIUDEN PALVELUKUVAUS TALOYHTIÖILLE 1.5.2013
1 Yleiskuvaus
Siikaverkko Osuuskunnan taloyhtiöliittymä tarjoaa valmiuden liittää taloyhtiön huoneistot kiinteällä
ja jatkuvasti auki olevalla symmetrisellä laajakaistaisella yhteydellä liittymispaikasta Internetiin.
Taloyhtiöliittymän toimittamisen jälkeen taloyhtiön huoneistojen haltijoilla on mahdollisuus tehdä
Siikaverkko Osuuskunnan kanssa sopimus yksittäisliittymistä.
2 Käyttösäännöt
Kulloinkin voimassa oleva hinnasto, palvelukuvaus ja sopimusehdot ovat nähtävillä Siikaverkon
Internet-sivuilla.
3 Käyttöönoton edellytykset ja käyttö
Taloyhtiö ja Siikaverkko Osuuskunta sopivat taloyhtiöliittymän käyttöönotosta kirjallisesti. Yhtä
hinnaston mukaista liittymismaksua kohti Siikaverkko Osuuskunta toimittaa kiinteistön
talojakamoon yhteen pisteeseen valokuituliittymävalmiuden, jonka ylläpidosta se vastaa.
Siikaverkko Osuuskunta vastaa siitä, että erillisiä tilaajayhteyksiä on otettavissa käyttöön vähintään
talojakamon palvelevien huoneistojen lukumäärä + 1 kpl.
Siikaverkko vastaa talojakamoa ja huoneistoa yhdistävän kiinteistön sisäverkon rakentamisesta ja
ylläpidosta erillisen tarjouksen perusteella, mikäli tästä sovitaan. Muussa tapauksessa taloyhtiö
vastaa rakentamisesta ja ylläpidosta.
Ne taloyhtiön huoneistot, joiden käyttäjät ovat halukkaita käyttämään Siikaverkon palveluita,
tekevät oman liittymissopimuksen Siikaverkko Osuuskunnan kanssa. Käyttöön otettujen liittymien
mukaiset kuukausimaksut laskutetaan suoraan asiakkailta hinnaston mukaan. Käyttäjiltä ei peritä
erikseen osuuskunnan jäsen- ja liittymismaksuja.
Lisäksi taloyhtiö voi hankkia hinnaston mukaista kuukausimaksua vastaan valokuituliittymän
taloyhtiön yleistä käyttöä varten (esimerkiksi valvonta- ja hälytyspalveluiden käyttöön). Tällaisen
liittymän jakaminen taloyhtiöiden huoneistojen omaan käyttöön ei ole sallittua.
4 Sopimuksen voimassaoloaika
Liittymävalmius on voimassa toistaiseksi sen jälkeen, kun Siikaverkko on rakentanut sen.
5 Asiakastiedotus
Siikaverkko lähettää liittymää koskevat ajankohtaiset uutiset sähköpostiosoitteeseen, jonka
asiakas on ilmoittanut liittymäsopimuksessa.
6 Laskutus
Taloyhtiöltä peritään sääntöjen ja hinnaston mukainen korvaus (jäsen- ja liittymismaksu), joka
voidaan laskuttaa ennen liittymävalmiuden kytkemistä.

Siikaverkko Osuuskunta
Sandelsintie 12
92500 RANTSILA

Puh. 08 2370 6782
Sähköposti info@siikaverkko.fi
www.siikaverkko.fi

Y-tunnus 2551191-5

7 Muut ehdot
Taloyhtiöiden huoneistojen käyttöönotetuissa liittymissä sekä taloyhtiön omaan käyttöön ottamassa
liittymässä sovelletaan Siikaverkon palvelukuvausta (Superliittymän osalta) kotitalouksille ja
yhteisöille.
Muissa asioissa, joita ei mainita tässä palvelukuvauksessa, sovelletaan kulloinkin voimassa olevia
Siikaverkon palveluiden yleisiä toimitusehtoja.

Tämä palvelukuvaus ovat voimassa 1.5.2013 alkaen toistaiseksi.
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