VSP Kotikaista / KuituKotiin
Sopimusehdot koskien uutta määräaikaista liittymätilausta
Edellytykset


Kampanjahintainen kuukausimaksu edellyttää 24 kuukauden sitovaa, määräaikaista
sopimusta Vakka-Suomen Puhelin Oy:n kanssa.



Kampanjaetu on voimassa 31.12.2015 saakka ja koskee kampanja-aikana tilattuja täysin
uusia liittymätilauksia. Etu ei koske irtisanottuja ja samaan talouteen uudelleen avattuja
VSP Kotikaista / KuituKotiin -liittymätilauksia.

Palvelut ja hinta


VSP Kotikaista/KuituKotiin 100/10 Mbit /s -liittymä; hinta määräaikaisella sopimuksella
29,90 €/kk (normaalihinta 59,90 €/kk). Hinta on voimassa sopimuskauden ajan.



VSP Kotikaista/KuituKotiin 10/10 Mbit /s -liittymä; hinta määräaikaisella sopimuksella
19,90 €/kk (normaalihinta 39,90 €/kk). Hinta on voimassa sopimuskauden ajan.



Mikäli toistaiseksi voimassaoleva VSP Kotikaista/KuituKotiin -liittymätilaus muutetaan
määräaikaiseksi, liittymän nopeusluokka on 10/10 Mbit/s tai 100/10 Mbit/s ja
kuukausimaksu yllä mainitun mukainen.



Määräaikainen sopimus jatkuu sopimuskauden jälkeen automaattisesti toistaiseksi
voimassaolevana sopimuksena VSP:n voimassaolevan normaalihinnaston mukaisin
kuukausimaksuin, jos muuta ei ole sovittu. Toistaiseksi voimassaoleva sopimus on
irtisanottava kirjallisesti tai suullisesti, ja se päättyy kahden (2) viikon kuluttua
irtisanomisesta.

Liittymismaksu ja päätelaite


Liittymismaksu riippuu talotyypistä ja valokuituverkon rakentamistilanteesta alueella,
johon liittymä toimitetaan. Liittymismaksu mainitaan sopimuksessa. Sopimuksessa
mainitaan myös, sisältyykö liittymän käyttöön tarvittava päätelaite liittymismaksun
hintaan.

Lisäpalvelut


VSP Kotikaista / KuituKotiin -liittymään tilatuista lisäpalveluista veloitetaan erikseen
Vakka-Suomen Puhelimen kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen
kuukausimaksu. Lisäpalvelut eivät kuulu määräaikaisen sopimuksen ehtojen piiriin.
Lisäpalvelujen osalta noudatetaan ko. palvelun erityisehtoja ja/tai Vakka-Suomen Puhelin
Oy:n yleisiä sopimusehtoja.

Irtisanominen tai sopimuksen päättyminen


Määräaikaista sopimusta ei voida irtisanoa päättymään ennen sopimuskauden
päättymistä. Sopimusaika on määritelty sopimuksessa ja asiakas on velvollinen
suorittamaan liittymän kuukausimaksut koko sopimuskauden ajalta.



Mikäli asiakas muuttaa pois Vakka-Suomen Puhelimen toimialueelta tai sellaiselle alueelle
toimialueen sisällä, jossa ei ole liittymän saatavuutta, voidaan sopimus purkaa ennen sen
päättymistä. Mahdolliset liittymismaksut veloitetaan aina täysimääräisinä, myös
mahdollisissa osamaksusopimuksissa.



Mikäli asiakas muuttaa Vakka-Suomen Puhelimen toimialueen sisällä osoitteeseen, johon
VSP Kotikaista/KuituKotiin -liittymä voidaan toimittaa, mutta asiakas ei liittymää enää
halua, on asiakas velvollinen suorittamaan kuukausimaksut sopimuskauden loppuun asti.

Vakka-Suomen Puhelin Oy / VSP Shop
Pohjoistullikatu 11, 23500 UUSIKAUPUNKI

Puh. (02) 845 4600 (ark. klo 10-17)
vspshop@vsp.fi www.vspshop.fi

