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1. Sopijaosapuolet ovat Keski-Espoon Alueverkkoyhdistys ry (myöhemmin yhdistys) ja allekirjoittanut
yhdistyksen jäsen (myöhemmin liittyjä).
2. Tämä sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Lisäksi
yhdistyksellä on halutessaan oikeus tarkistaa liittyjän luottotiedot tai vaatia vakuutta
sopimusvelvoitteiden täyttämisestä.

3. Sopimuksen voimassaolo on sidottu yhdistyksen jäsenyyteen. Sopimuksen voi purkaa kolmen kuukauden
irtisanomisajalla. Irtisanominen lasketaan alkavaksi seuraavan kalenterikuukauden alusta. Irtisanomisajalta
on maksettava normaali kuukausimaksu. Yhdistyksellä on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli
liittyjä aiheuttaa toiminnallaan tahallisesti häiriötä yhdistykselle, muille Internet-käyttäjille tai
palveluntarjoajille tai siirtää yhdistykseltä hankkimiansa yhteyksiä eteenpäin muualle kuin oman
ruokakuntansa sisällä tai toimii lain tai hyvän tavan vastaisesti.
4. Tällä sopimuksella liittyjä sitoutuu osallistumaan yhdistyksen alueverkon kustannuksiin alla luetelluilla
ehdoilla ja yhdistys sitoutuu toimittamaan liittyjälle yhdistyksen toiminnan mukaisen liittymän
alueverkkoon sisältäen Internet -reitityksen. Liittymän käyttöoikeus on myös muilla samaan ruokakuntaan
kuuluvilla.
€ (sisältäen alueverkon liittymismaksun).
5. Liittymän (siirto/asennus)maksu on
6. Verkkoyhteyksistä peritään yhdistyksen hallituksen määräämä kuukausimaksu. Kustannusten tasaamiseksi
voidaan tarvittaessa periä ylimääräinen kuukausimaksu.
7. Maksut suoritetaan laskun mukaan 14 vrk netto. Viivästyskorko lasketaan voimassaolevan lain mukaan ja
lisäksi yhdistyksellä on oikeus laskuttaa perintäkulut, jotka ovat sopimuksentekohetkellä 5 €/maksu.
Liittymis- ja kuukausimaksuja ei palauteta.
8. Mikäli kuukausikustannukset muuttuvat olennaisesti, on yhdistyksen hallituksella oikeus muuttaa
kuukausimaksua. Tällöin liittyjällä on oikeus irtisanoa sopimus.
9. Liittyjä vastaa laitteistonsa verkkoonliittämiskustannuksista.
10. Yhdistyksen toiminta on vähäistä teletoimintaa, joihin telemarkkinalain mukaisia palvelun
laatuvaatimuksia sovelletaan rajoitetusti.
11. Osapuolella ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta, sen osaa tai siihen liittyvää oikeutta tai velvoitetta
kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Yhdistyksellä
on kuitenkin oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle. Saatavien
siirron jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle.
12. Liittyjän on hyväksytettävä hallituksella etukäteen suurimuotoiset verkkoon tarjoamansa palvelut tai
toiminnot, jotka kuormittavat voimakkaasti verkkoa tai aiheuttavat muille käyttäjille kohtuutonta haittaa.
13. Yhdistys varaa mahdollisuuden suorittaa runkoyhteyden priorisointia liikenteen käytön ja tyypin mukaan.
14. Verkon käytössä liittyjän on noudatettava hyviä tapoja ja elektronisessa viestinvälityksessä noudatettavia
käyttäytymissääntöjä. Liittyjä on itse vastuussa liittymänsä kautta tehdyistä kirjoituksista, lähetetyistä
viesteistä, saatavilla olevien tiedostojen ja muun materiaalin oikeuksista.
15. Liittyjän on omalta osaltaan vastattava liittyjältä Internettiin päin toimivien palvelujen tietoturvasta.
Tästä sopimuksesta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, toinen yhdistykselle, toinen liittyjälle.
Sopimuksen lisäehdot ovat tämän paperin kääntöpuolella.

Paikka ja päiväys: _____________________________________________________________

Keski-Espoon
Alueverkkoyhdistys ry
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osakkaan perusliittymä

1. Kuukausimaksuun sisältyy yksi IP -osoite lainaosoitepalvelupalvelusta (DHCP) ja muita
lainaosoitteita sitoumuksetta.
2. Liittyjän laitteen verkkoasetusten on oltava yhdistyksen antamien ohjeiden mukaiset.
3. Liittymän toteutus aloitetaan, kun sopimuksessa mainitut liittymä- ja jäsenmaksut ovat
yhdistyksen tilillä
4. Liittyjä on tietoinen siitä, että taloverkon kiinteät kaapeloinnit liitäntärasioineen siirtyvät
valmistuttuaan taloyhtiön omaisuudeksi.
5. Liittymän hallintaoikeus on osakkeilla, joilla on hallintaoikeus huoneistoon.
6. Liittyjä järjestää pääsyn huoneistoon asennustyön suorittamista varten ja siirtää huonekalut yms.
pois asennustyön vaatimista paikoista.
7. Huoneistoasennus toteutetaan pääsääntöisesti vanhoja johtoputkituksia hyväksikäyttäen ja
liitäntäpistorasia sijoitetaan asennustyön kannalta helppoon paikkaan.
8. Liittyjä (osallistuu taloverkon asennustalkoisiin)/(suorittaa yhdistyksen kannattajajäsenmaksun
50€ liitännän toimitusvuodelta).
9. Huoneiston haltija huolehtii asennustyön loppusiivouksesta.

Allekirjoitukset, mikäli eri paperilla kuin perussopimus !

Paikka ja päiväys: _____________________________________________________________

Keski-Espoon
Alueverkkoyhdistys ry

