Palvelukuvaus
1. Toimituksen sisältö
Taloyhtiön Iisiverkon toimitus sisältää 1000/1000 Mbit:n valokuituliittymän. Liittymä
toimitetaan osoittamaasi sijaintiin kiinteistössäsi käyttövalmiiksi asennettuna.
Kuituliittymä ei ole pelkästään huippunopeita nettiyhteyksiä varten, vaan sen kautta
erilaisten palvelujen hyödyntäminen tulee mahdolliseksi. Kuidun kautta taloyhtiön asukkaat
voivat katsoa televisio-ohjelmia, hankkia televisio-ohjelmien automaattisen
tallennuspalvelun sekä vuokrata elokuvat kotisohvalta. Taloyhtiön jokainen asukas voi
tilata juuri ne laajakaistapalvelut palvelut, joita hän itse tarvitsee. Rajoituksena ainoastaan
Taloyhtiön sisäverkkoratkaisut.

2. Tilausvahvistus
Sähköpostiisi
saamasi
kopio
tilauksesta
toimii
samalla
tilausvahvistuksena. Iin Energia selvittää liittymän toteutettavuuden.
Mikäli liittymän hinta muuttuu toteutettavuus selvityksessä, ilmoitetaan
siitä tilaajalle ja tilaajalla on hinnan muutoksen tiedoksi saannista 14 vrk
muutos tai peruutus oikeus.

3. Yleiskuvaus
Tehtyäsi liittymäsopimuksen Iin Energia hakee kiinteistöllesi tarvittavat kaivuluvat
tieviranomaisilta, tiehoitokunnilta tai maanomistajilta.
Ennen urakointia Iin Energian edustaja käy suunnittelemassa kaivureitin ja liittymän
viennin sisälle yhdessä kiinteistön omistajan tai omistajan valtuuttaman edustajan kanssa.
Kiinteistösuunnittelussa kiinteistön omistajalla on velvollisuus selvittää muut maanalaiset
kaapelit, kuten esimerkiksi vesi- ja sähköjohdot, maalämpö tms., ja ilmoittaa niistä Iin
Energian suunnittelijalle.
Iin Energia taloyhtiöliittymä tarjoaa valmiuden liittää taloyhtiön huoneistot kiinteällä ja
jatkuvasti auki olevalla symmetrisellä laajakaista yhteydellä liittymispaikasta Internetiin.
Taloyhtiöliittymän toimittamisen jälkeen taloyhtiön huoneistojen haltijoilla on mahdollisuus
tehdä Iin Energian kanssa sopimus omista laajakaistapalveluistaan.

4. Käyttösäännöt
Kulloinkin voimassa oleva hinnasto, palvelukuvaus, yleiset sopimusehdot ja Iin Energian
liittymäsopimusehdot ovat nähtävillä Iin Energian Iisiverkon Internet-sivuilla.

5. Käyttöönoton edellytykset ja käyttö
Yhtä hinnaston mukaista liittymismaksua kohti Iin Energia toimittaa kiinteistön
talojakamoon yhteen pisteeseen valokuituliittymävalmiuden, jonka ylläpidosta se vastaa.
Taloyhtiötäsi koskevat hinnoittelun perusteet löydät hinnastosta.
Iin Energia vastaa siitä, että erillisiä tilaajayhteyksiä on otettavissa käyttöön vähintään
talojakamon palvelevien huoneistojen lukumäärä + 1 kpl.
Taloyhtiö vastaa sisäverkon rakentamisesta ja ylläpidosta.
Ne taloyhtiön huoneistot, joiden käyttäjät ovat halukkaita käyttämään Iin Energian
palveluita, tekevät oman laajakaistasopimuksen Iin Energian kanssa. Käyttäjiltä ei peritä
erikseen liittymämaksuja, vaan liittymämaksusta vastaa taloyhtiö.
Lisäksi taloyhtiö voi hankkia hinnaston mukaista kuukausimaksua vastaan
laajakaistapalvelun taloyhtiön yleistä käyttöä varten (esimerkiksi valvonta- ja
hälytyspalveluiden käyttöön). Tällaisen palvelun jakaminen taloyhtiöiden huoneistojen
omaan käyttöön ei ole sallittua.

6. Sopimuksen voimassaoloaika
Liittymävalmius on voimassa toistaiseksi sen jälkeen, kun Iin Energia on rakentanut sen.

7. Laskutus
Taloyhtiöltä peritään sopimuksen/hinnaston mukainen liittymismaksu. Laskuihin lisätään
kulloinkin voimassa oleva laskutuslisä.

8. Muut ehdot
Taloyhtiöiden huoneistojen käyttöönotetuissa laajakaistapalveluissa sekä taloyhtiön
omaan käyttöön ottamassa laajakaistapalvelussa sovelletaan Iin Energian Kodin Iisiverkon
laajakaistapalvelukuvausta.
Muissa asioissa, joita ei mainita tässä palvelukuvauksessa, sovelletaan kulloinkin
voimassa olevia Iin Energian Iisiverkon palveluiden yleisiä sopimussehtoja ja Iin Energian
Iisiverkon liittymäsopimusehtoja. Tämä palvelukuvaus ovat voimassa 25.9.2019 alkaen
toistaiseksi.
Lisätietoja Iin Energian asiakaspalvelusta.

