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LIITTYMÄSOPIMUS

Nimi

Henkilötunnus tai Y-tunnus

Yhteyshenkilön nimi (vain yritys- ja yhteisöasiakkaat ilmoittavat)

Katuosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Katuosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Liittymän toimitusosoite (täytetään vain mikäli eri kuin laskutusosoite)

1. Asiakas
Laskutusosoite

2. Pientalon uusi liittymä

Perusliittymä: Liittymä on mahdollinen, jos on ottanut aikaisemmassa rakennusvaiheessa liittymävarauksen tai tontin rajalla on 
valmiuskuitu. (ruksaa vaihtoehto)

● Kuiturinki vahvistaa 1. Vaiheen liittymien liittymähinnaksi 1 500 €. Hinta sisältää myös tonttiosuuden kaapeloinnin  
auraamalla tontin rajalta (viherkaista) rakennuksen seinään, sekä läpireiän porauksen. Jos valmis putki löytyy ja on 
käytettävissä, voidaan sitä käyttää. ..........................................................................................................................................○
● jos tilaa ensimmäisen vaiheen alettua, hinta on 2 250 €. Lisäksi saattaa tulla erikseen tonttiosuuden kaapelointi työ,  
arvio 300 €. 

3.  Pientalon liittymävaraus
● Pientalon liittymävaraus, putki tontin rajalle. (Kuitu puhalletaan myöhemmin). Hinta 700 €   ...............................................○

(Maksetaan, kun rakennustyöt ovat alkaneet)

● kun liittymä rakennetaan valmiiksi myöhemmin, laskutetaan lisäksi 1 250 €  (eli yhteensä 1 950 €)

Jos Kuiturinki tekee kaivannon tontille, Kuiturinki myös peittää uran kaapelin laskemisen jälkeen. 
Kuiturinki tekee/teettää kaivuutöitä keskitetysti kerran vuodessa. Tontin viimeistely – haravointi, 
mullitus ja nurmetus yms. jää osakkaan itsensä hoidettavaksi.
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Paikka ja aika

Asiakkaan allekirjoitus Oneg Oy edustajan allekirjoitus

Asiakkaan nimenselvennys Oneg Oy edustajan  nimenselvennys

Liittymämaksujen laskutuserät (ruksaa vaihtoehto)

● Laskutus yhdessä erässä tilauksen käsittelyn yhteydessä: ................................................................................................○
● Laskutus kahdessa erässä: .................................................................................................................................................○
● Haluan maksut monessa erässä: ........................................................................................................................................○

Ensimmäinen erä laskutetaan Asiakkaalta tilauksen käsittelyn yhteydessä. 500 € kun työt ovat alkaneet.
Toinen erä 1000 € kun yhteys on valmis ja toimii.

4. Muut hinnat
Liittymän irtikytkentä ja kytkentä uudelleen käyttöön
● Tilapäinen liittymän käytön irtisanominen 120,00 euroa ²)
●  Tilapäisesti irtisanotun liittymän kytkentä uudelleen käyttöön on maksutonta. Liittymän kytkentä uudelleen käyttöön muussa 

tapauksessa 50,00 euroa ²)

Laskutus
● Sähköinen lasku, 3 kk laskutusjakso: maksuton .................................................................................................................○
● Paperilasku: 5,00 euroa/kpl .................................................................................................................................................○

¹)  Siirto- ja palautuskelpoinen liittymäsopimusehtojen mukaan.  
ALVL 30.12.1993/1501 18 § mukainen arvonlisäveroton myynti.

²) Sisältää arvonlisäveroa 24 %

5. Sopimuksen voimaantulo
Sopimus astuu voimaan heti, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

6. Sopimuksen purkaminen
Asiakkaan kirjallisesta vaatimuksesta sopimus purkautuu ja Asiakkaan Kuituringille maksamat tämän sopimuksen mukaiset 
liittymämaksut palautetaan Asiakkaalle, jos kaikki seuraavista ehdoista ovat täyttyneet:
1. Liittymää ei ole toteutettu yhden (1) vuoden kuluessa tämän sopimuksen allekirjoituksesta.
2. Liittymän toteutuksen estyminen tai merkittävä viivästyminen ei ole johtunut Asiakkaasta.

7. Sopimuksen allekirjoitukset
Sopimuksesta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.
Kuluttajan kotimyynnissä on 14 vrk katumisoikeus.
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