JÄRVENTAUSTAN KYLÄKUITUOSUUSKUNTA
RAKENNUSAIKAINEN LIITTYMÄOSUUS- /LIITTYMÄVARAUSSOPIMUS
Sopimuksen pitää olla voimassa ennen kuin kaapelointi on edennyt kiinteistön kohdalle

Rengasta oikean vaihtoehdon numero. Lähetä allekirjoitettu lomake joko pdf:nä sähköpostiin lopenkuitu@gmail.com,
tai paperilla tuplana postitse (osoite tämän lomakkeen lopussa). Asiakas- ja jäsennumeron täyttää osuuskunta.
tilaajan kotipaikka Loppi?
Asiakasnumero
Osuuskunnan jäsenyys
Osuuskunnan jäsennumero
1 KYLLÄ

2 EI

1 KYLLÄ

2 EI

TILAAJAA KOSKEVAT TIEDOT
Sukunimi tai yhteisön virallinen nimi

Syntymäaika tai Y-tunnus

Etunimet

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Osoite kyläkuituosuuskunnan toiminta-alueella

Tie- tai katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Osoite kotikunnassa

Tie- tai katuosoite

Postinumero

Onko laskutusosoite?

1 Toiminta-alueen osoite

2

Erillisen laskutusosoitteen tie-tai katuosoite

Kotikunnan osoite
Postinumero

Postitoimipaikka

3 Alempana oleva osoite
Postitoimipaikka

TILATTAVAA LIITTYMÄÄ KOSKEVAT TIEDOT
Liittymän sijaintiosoite
Tie-tai katuosoite

Postinumero

Liittymän tyyppi

Kiinteistötyyppi

1 Kiinteistöön toimintavalmiiksi
asennettu liittymä
2

Postitoimipaikka

1 Omakotitalo

2 Loma-asunto

3 Maatila

4 Yritys

5 Rivitalo

6 Rakentamaton

Liittymävaraus
7

Muu, mikä?

Tilaajan kelpoisuus sopimuksen tekemiseen
Mikäli tilaaja ei ole kiinteistön omistaja, onko hänellä omistajalta valtakirja?
Onko tilaaja kohdekiinteistön omistaja
1 KYLLÄ

2 EI

Mikäli tilaaja ei ole omistaja, onko omistajalta valtakirja?
1

KYLLÄ

LIITTYMÄN KÄYTTÖÖN OTTO

MAHDOLLINEN OSA-AIKAINEN KÄYTTÖ

1 Verkon valmistuttua
2

2 EI

Erikseen pyydettäessä

1

Käyttöjaksoja vuoden aikana

kpl

Käyttökuukausia yhteensä

kk

MAKSUEHDOT
Tämän sopimuksen osana on liittymäosuuksia ja -varauksia sekä liittymäpalveluita koskeva hinnasto, jossa hinnat ovat eri suuruiset
osuuskunnan jäsenille ja osuuskuntaan kuulumattomille. Liittymäosuuden/liittymävarauksen maksuaikataulusta on sovittu tässä
sopimuksessa. Palveluiden kuukausimaksut tulee maksaa kahden kuukauden erissä, jollei muuta erikseen sovita. Tämän lisäksi
tulevat ne maksut, joita palveluoperaattori perii mm. internetyhteyden nopeuden nostamisesta sekä maksullisista ohjelmakanavista.
Mikäli asiakas liittyy osuuskunnan jäseneksi myöhemmin, on hän oikeutettu saamaan liittymäpalvelut jäsenhintaan. Sen sijaan
liittymäosuuden ja -varauksen hinnoitteluissa noudatetaan sitä maksuperustetta, joka tämän sopimuksen allekirjoitushetkellä on
vallinnut.
Liittymävaraus on tarkoitettu ensisijaisesti rakentamattomille tonteille. Varauksella varmistetaan, että tontin ohi kulkevassa
liityntäkaapelissa on varattuna myöhemmin käyttöön otettavat kuidut. Liittymävaraus muutetaan liittymäosuudeksi erillisellä
sopimuksella ja maksamalla liittymän käyttöönoton aikaisen liittymähinnan ja varausmaksun erotus. On huomattava, että kun
liittymävaraus muutetaan liittymäosuudeksi, julkista tukea ei ole enää saatavissa. Tällöin asiakkaan on maksettava erikseen kaikki
asennus-, tarvike-, laite- ja kaivuutöiden kustannukset tonttia lähinnä olevasta liittymäkaapelin jakopisteestä asennuskohteeseen.

SOPIMUKSEN MAKSUAIKATAULU
Maksuerien lukumäärä

Pankkitili

Ensimmäinen eräpäivä

…........

FI68 5680 0020 4677 97

…...../…...../20......

Huomautuksia

SOPIMUKSEN VAHVISTAMINEN
Tämä sopimus, jonka osapuolina ovat tilaaja sekä Järventaustan Kyläkuituosuuskunta toimittajana, astuu
voimaan sen jälkeen kun se on allekirjoitettu ja osuuskunta on sen hyväksynyt, ellei tilaaja peru sopimusta
neljäntoista päivän kuluessa osuuskunnan vahvistusilmoituksen saamisesta. Osuuskunnalla ei ole velvollisuutta
hyväksyä tilaajan tässä asiakirjassa tekemää liittymän ostotarjousta. Tämän sopimuksen osina ovat tämän
asiakirjan lisäksi osuuskunnan vahvistamat liittymäsopimusehdot, hinnoitteluliite sekä osuuskunnan muut
säännöt asiakkaille.
Paikka ja päivämäärä

Toimittaja
Järventaustan Kyläkuituosuuskunnan puolesta

Tilaaja

allekirjoitus

allekirjoitus

nimenselvennys

nimenselvennys

Järventaustan Kyläkuituosuuskunta, Y-tunnus 2963379-2, Mustinsuontie 466, 12600 Läyliäinen
Etelä-Hämeen Osuuspankki , Bic OKOYFIHH Tilin numero FI68 5680 0020 4677 97

ERÄPÄIVÄT
Liittymäsopimuksen - ja varauksen eräpäivä on mainittu yllä. Seuraava eräpäivä on joko seuraavan kuukauden 5. tai 21. päivä ja sen
jälkeiset eräpäivät tästä kuukauden kuluttua. Milloin eräpäivä osuu viikonlopuksi tai pyhäpäiväksi on eräpäivä seuraava pankkipäivä.

Osuuskunnan vahvistusilmoitus
Järventaustan Kyläkuituosuuskunnan puolesta ilmoitan että olemme hyväksyneet/hylänneet tämän liittymäsopimuksen
allekirjoitus
Paikka ja päivämäärä

nimenselvennys

2

