Osuuskunta Kellokosken valokuidut

LIITTYMÄSOPIMUS (1/2)

Kellokoskentie 300, 05430 NUPPULINNA
y-tunnus 2757060-1
Nimi

Henkilötunnus tai Y-tunnus

Yhteyshenkilö (yritys- tai yhteisöasiakas)

Katuosoite

Postinumero

Puhelin

Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka

Liittymän toimitusosoite (jos eri kuin yllä)
Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Liittymien tyyppi, hinnat ja määrät
Liittymien määrä
KPL

Laskutus
☐ yhdessä erässä (100 %) Suositus!
☐ kahdessa erässä (50 % + 50 %)
Kokonaishinta
____________ alv 0 %

____________ eur alv 24 %

Osuuskunnan Jäsenyys
Asiakas hakee osuuskunnan jäsenyyttä
☐ on jo jäsen

☐ hakee jäsenyyttä

Allekirjoitukset
Paikka ja aika

Tilaajan allekirjoitus

Osuuskunnan edustajan allekirjoitus

Tilaajan Nimenselvennys

Osuuskunnan edustajan nimenselvennys
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Liittymän tyyppi, hinnat ja määrät
Liittymä
Liittymä / kpl
• Yksi liittymä yhteen kiinteistöön 2300,00 eur
Pientaloyhtiöiden lisäliittymät:
- Toinen liittymä samaan kiinteistöön 1700,00 yhteensä 4000,00 eur
- Kolmas liittymä samaan kiinteistöön 1100,00 yhteensä 5100,00 eur
- Neljäs ja useammat liittymät samaan kiinteistöön sopimuksen mukaan
Hinnat alv0 %. Siirto- ja palautuskelpoinen liittymäsopimusehtojen mukaan, ALVL 30.12.1993/1501 18 § mukainen
arvonlisäveroton myynti.

Liittymämaksujen laskutuserät
Suositus on maksaa tilaus yhdessä erässä, mutta mikäli se ei ole mahdollista, voit myös maksaa
kahdessa erässä seuraavasti:
1. erä 50 % maksuehto 14 pv netto
2. erä 50 % maksuehto 60 pv netto
Jos asiakas maksaa tilauksen kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 50 % laskutetaan Asiakkaalta
tilauksen käsittelyn yhteydessä. Toinen erä 50 % laskutetaan Asiakkaalta 60 pv kuluttua tilauksesta.

Osuuskunnan jäsenyys
Osuusmaksu 60,00 (alv 0 %) liittymismaksu 40,00 (sis. alv 24 %)

Liittymän käyttö- ja ylläpitomaksu
18,6 / kuukausi / liittymä (sis. alv 24%)

Sopimuksen liitteet ja pätemisjärjestys
Tähän liittymäsopimukseen kuuluvat sen erottamattomina osina seuraavat liitteet:
1. Liittymä- ja palvelusopimusehdot
Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys on seuraava:

1. Tämä sopimusasiakirja
2. Tämän sopimuksen liitteet. Mikäli nämä liitteet ovat keskenään ristiriitaisia, sovelletaan liitteitä tältä
osin niiden numerojärjestyksessä pienimmästä suurimpaan.

Sopimuksen voimaantulo
Sopimus astuu voimaan heti, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.
Sopimuksesta on tehty kaksi saman sisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

