SOPIMUS LIITTYMÄOSUUDESTA
Tässä sopimuksessa sovitaan valokuituyhteyden toimittamisesta seuraavilla ehdoilla:
Toimittaja

Liittymän
omistaja ja
toimitusosoite

Osuuskunta Keskikaista
Kustaa Aadolfin katu 1 B 16
67100 Kokkola

Y-tunnus: 2115127-0

Nimi:

Puhelin päivisin:

Puh. 045-125 7789

Toimitusosoite:
Sähköposti:
Postinro ja -paikka:

Liittymän
laskutustiedot
(mikäli poikkeaa
yllä mainitusta)

Nimi:
Lähiosoite:
Postinro ja –paikka:

Liittymätyyppi
sekä
laskutusjakso

Kotitalousliittymä

Ylläpito 25 €/kk

Taloyhtiöliittymä

Ylläpito 25 €/kk + 10 € /

Vuokraliittymä

(ei ylläpitomaksua, palvelut hinnaston mukaan)

Yritysliittymä

60,48 €/kk (alv 0%)

Laskutusjakso
Liittymän hinta

1 kk

2 kk

Liittymän hinta

Yhteisnetti 10 €/kk

3 kk

€

huoneistoa

6 kk

1 vuosi

osuuskunnan jäsenelle.

maksu yhdessä erässä
ensimmäinen erä
muu erikseen sovittava hinta

€

loput

€

kk:n ajan

Ei-jäsenille yhden liittymän hinta on 3 500 € tai omakustannehinta, mikäli hinta ylittää tämän kustannuksen. Asiakkaan pyynnöstä liittymä
voidaan rakentaa valmiiksi myöhemmin, jolloin asiakkaan maksettavaksi tulee myöhemmin tehtävän työn ja tarvikkeiden osalta mahdollinen
hinnan nousu sekä hinnaston mukainen asennusmaksu. Mikäli liittymän todelliset rakentamiskustannukset poikkeavat huomattavasti
sovitusta on osapuolilla mahdollisuus purkaa liittymäsopimus.

Liittymän
käyttöönotto

Liittymä otetaan käyttöön heti valmistuttuaan
Liittymä otetaan käyttöön myöhemmin (avaus 50 € tai voimassa olevan hinnaston muk.)
Kuidun sisälle viennistä vastaa

Muut erityisehdot

asiakas

€

Osuuskunta Keskikaista hintaan

Osuuskunta Keskikaista toimittaa asiakkaalle monipalveluvalokuituliittymän toimittajan yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Liittymä
toimitetaan 12 kk:n sisällä allekirjoituspäivämäärästä, ellei muutoin ole sovittu. Voimassa olevat sopimusehdot ovat tämän sopimuksen
liitteenä. Allekirjoittajat sitoutuvat noudattamaan sopimusehtoja sekä tässä sopimuksessa erikseen sovittuja ehtoja. Tätä sopimusta on tehty
kaksi saman sisällöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Sopimus astuu voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sopimuksen
allekirjoittaneet.

Osuuskunnan
jäsenyys

Asiakas on osuuskunnan jäsen
Haen osuuskunnan jäsenyyttä (osuusmaksu 60 € + liittymismaksu 37,20 €)
Olen tutustunut Osuuskunta Keskikaistan sääntöihin ja hyväksyn ne.

En halua liittyä osuuskunnan jäseneksi (Huom. liittymän hinta!)
Allekirjoitukset

/

Asiakas
Osuuskunta Keskikaista
Kustaa Aadolfin katu 1 B 16
67100 Kokkola

20

/

Myyjä
Puh. 045-1257789
info@keskikaista.fi
www.keskikaista.fi

20

/

20

Osuuskunta Keskikaista
Y-tunnus: 2115127-0

