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1 Yleistä
DNA Oyj (jäljempänä DNA) tarjoaa laitetilatuotteita ja -palveluita tämän palvelukuvauksen mukaisesti
operaattoriasiakkaille.
Laitetilatuotteita ovat hylly-, teline- ja kaappipaikat sekä sähköenergia ja sähkönsyötön varmennukset.
Tuotteet ovat lueteltuna hinnastossa.
Laitetilat ovat jaettuna kahteen hintaryhmään laitetilan Traficomin määräyksen M54/2014 mukaisten tärkeysluokituksen mukaisesti. Hintaryhmä A sisältää tärkeysluokkien 1 ja 2 laitetilat sekä hintaryhmä B tärkeysluokkien 3-5 laitetilat. Laitetilan hintaryhmä ilmoitetaan saatavuuskyselyn yhteydessä.

2 Pääsy laitetiloihin
Operaattori voi saada kulkuoikeudet laitetiloihin DNA:n yleisten kulkuoikeuksien hallintamenettelyn mukaisesti tai käyttää DNA:n laitetilojen saatettu käynti -palvelua.

3 Laskutuksen aloittaminen ja toimituksen siirtäminen
Palveluiden laskutus alkaa operaattorin tilauksessa ilmoittamasta toimituspäivästä (asennuspäivä). Operaattori voi siirtää toimituspäivää enintään kolmella kuukaudella alkuperäisestä eteenpäin tekemällä muutosilmoituksen vähintään 30 päivää ennen toimituspäivää. Mikäli siirtotarve on yli 3 kk, tilaus raukeaa ja
tilaus on tehtävä kokonaan uudelleen.
Tilausten peruutukset käsitellään purkutilauksina jo toimitetuista tuotteista. Tällöin toimitusmaksujen lisäksi
tuotteista laskutetaan yhden kuukauden kuukausimaksut.

4 Asennusilmoitus
Asennusilmoitus on toimitettava DNA:lle 60 päivän sisällä asennuksesta. DNA:lla on oikeus laskuttaa asennusilmoituksen viivästymisestä aiheutuneet selvitystyön kustannukset operaattorilta.

5 Toimitusehdot
Palveluihin sovelletaan DNA:n operaattorituotteiden yleisiä toimitusehtoja. Näiden lisäksi tai sijasta noudatetaan tässä dokumentissa tai hinnastossa kuvattuja palvelukohtaisia ehtoja ja vastuita.
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DNA pidättää oikeuden muuttaa tässä dokumentissa kuvattua palvelun sisältöä ja teknistä toteutusta. Muutoksista, jotka vaikuttavat asiakkaan käyttöympäristön yhteensopivuuteen, tiedotetaan ja sovitaan erikseen.

6 Muut ehdot
Jos operaattori tekee omistamiinsa laitteisiin muutoksia, jotka vaikuttavat tehonkulutukseen tai laitetilan
tilankäyttöön, tulee siitä aina sopia ensin DNA:n kanssa. Tapauskohtaisesti voidaan sopia myös muista
palveluista, joita tässä tuotekuvauksessa ei ole määritelty.
Operaattori ei saa siirtää vuokraoikeutta tai sen osaa kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Operaattorilla ei ole oikeutta edelleen vuokrata tai alivuokrata vuokrasopimuksen mukaista oikeutta tai luovuttaa hallintaoikeutta osaksi tai kokonaan kolmannelle.
Laitetila- ja paikkasopimuksen voimassaoloaika on kaksitoista (12) kuukautta sopimuksen tekohetkestä,
jonka jälkeen sopimus on voimassa toistaiseksi kolmen (3) kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla.
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