DNA KIINTEISTÖKAAPELI KUITU ERITYISEHDOT

1. Palvelun yleiskuvaus

3. Edellytys verkon rakentamiselle ja
DNA:n oikeus purkaa sopimus

DNA:n Kiinteistökaapeli Kuitu -palvelulla kiinteistö liitetään DNA:n valokuitu
verkkoon. Kiinteistökaapelin käyttöönoton jälkeen tietoliikennepalvelut
(laajakaistayhteys ja kaapeli-TV) ovat kytkettävissä kiinteistöön. Palvelu
sisältää lisäksi kuituyhteyden käyttämiseksi tarkoitetun kuitupäätelaitteen.
Nämä ehdot koskevat DNA Kiinteistökaapeli Kuitu -palvelua, jossa DNA
rakentaa DNA Valokuitu -verkon määritellylle alueelle, jossa ei aikaisemmin ole DNA:n verkkoa. Verkon rakentaminen toteutuu, jos alueen kiinteistöjen omistajista viisikymmentä (50) prosenttia sitoutuu tilaamaan DNA
Kiinteistök aapeli Kuitu -palvelun. Näissä ehdoissa tarkoitetun DNA Kiinteistökaapeli Kuitu -palvelun rakentamisesta myös kiinteistönomistajan tontilla
vastaa DNA erotuksena tilanteista, joissa kiinteistön omistaja tai rakentaja
vastaa kaikesta tontin alueella tapahtuvasta kaapelireitin rakentamiseen
liittyvästä.
Asiakas-sanaa käytettäessä viitataan näissä ehdoissa samanaikaisesti sekä
kuluttaja-asiakkaisiin että yritysasiakkaisiin. Kuluttaja-asiakas tilaa DNA:lta
palveluja pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeino
toimintaa varten. Yritysasiakas on luonnollinen tai juridinen henkilö, joka tilaa DNA:lta palveluja pääasiassa harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.
Jos Asiakas ei ole kiinteistön omistaja, tulee hänen hankkia omistajan kirjallinen suostumus DNA Kiinteistökaapeli Kuitu -liittymän sopimuksen tekemiseen.

2. Toimitus

4. Kiinteistön omistuksen vaihtuminen
ennen rakentamisen aloittamista
Jos Asiakas myy tai muuten luovuttaa kiinteistönsä sopimuksen tekemisen
jälkeen, mutta ennen rakentamistöiden aloittamista Asiakas voi valintansa
mukaan siirtää tämän sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa
kiinteistön uudelle omistajalle tai purkaa sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti DNA:lle.

5. Maksut ja laskutus
DNA laskuttaa Asiakkaalta sovitun maksun DNA Kiinteistökaapeli Kuitu
-palvelusta. DNA laskuttaa maksun Asiakkaalta DNA Kiinteistökaapeli Kuitu
-palvelun toimittamisen jälkeen, kun kiinteistö on kytketty DNA:n valokuitu
verkkoon.

6. Asiakkaan ilmoitukset DNA:lle

DNA Kiinteistökaapeli Kuitu -palvelussa DNA suunnittelee, toimittaa ja asentaa kiinteistön tarvitseman kiinteistökaapelin, jatkaa sekä päättää kaapelit
kiinteistöön tuotavaan kuitupäätelaitteeseen. DNA tekee tarvittavat mittaukset ja kytkee kiinteistön valokuituverkkoonsa.
Asiakas vastaa siitä, että talossa on määräysten ja vaatimusten mukainen sisäjohtoverkko ja talojakamo. Kaikissa asennuksissa tulee noudattaa
Viestintä
viraston määräyksiä ja ohjeita, jotka löytyvät Viestintäviraston
internetsivuilta viestintavirasto.fi.
DNA Kiinteistökaapeli Kuitu -palvelun toimitusaika sovitaan erikseen Asiak
kaan kanssa.
DNA hoitaa asennus-ja rakennustyöt siten, että siitä ei aiheudu tarpeetonta
haittaa kiinteistölle. Mikäli kaapelin asennusta tontin osuudelle ja päättämistä jakamoon ei pystytä tontin omistajasta tai rakentajasta johtuvista
syistä tekemään samalla käyntikerralla, lisäkäyntikerroista veloitetaan erikseen.
Kiinteistökaapelin kytkennän jälkeen kaapelit jäävät DNA:n omistukseen,
joka vastaa niiden normaalista huollosta ja ylläpidosta. Kiinteistön alueella
tapahtuvista kaapelien siirroista ja mahdollisista vaurioista aiheutuvista
kustannuksista vastaa kiinteistön omistaja.
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Verkon rakentaminen alueella toteutuu, jos alueen kiinteistöjen omistajista
viisikymmentä (50) prosenttia sitoutuu tilaamaan DNA Kiinteistökaapeli
Kuitu -palvelun DNA:n Asiakkaalle ilmoittamaan ajankohtaan mennessä.
Jos tilaajamäärä jää ilmoitetusta tavoitteesta, on DNA:lla oikeus purkaa
Asiakkaan kanssa tehty sopimus. DNA ilmoittaa mahdollisesta sopimuksen
purusta kirjallisesti asiakkaalle.

Asiakkaan tulee viivytyksettä kirjallisesti ilmoittaa DNA:lle isännöitsijänvaihdoksesta, laskutusosoitteen, omistussuhteen, kiinteistö- tai asiakas
tietojen sekä huoneistojen lukumäärän muutoksista.

7. Voimassaolo ja muut sopimusehdot
Nämä erityisehdot tulevat voimaan 1.5.2018 ja ovat voimassa toistaiseksi.
Sopimukseen sovelletaan näiden erityisehtojen lisäksi tilaussopimuksessa
mainittuja ehtoja sekä kulloinkin voimassaolevia DNA Oyj:n yleisiä sopimusehtoja kuluttaja-asiakkaille tai DNA Oyj:n yleisiä sopimusehtoja yritysasiakkaille ja yhteisöille asiakassuhteesta riippuen.
Mikäli tilaussopimuksen, yleisten sopimusehtojen ja näiden erityisehtojen
välillä on ristiriitaa, on soveltamisjärjestys seuraava: 1. Tilaussopimus, 2.
Erityisehdot, 3. Hinnasto, 4. Yleiset sopimusehdot. Näillä ehdoilla ei rajoiteta kuluttaja-asiakkaalle pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä tai
muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.

DNA Oyj pidättää oikeuden tietojen muutoksiin.
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