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KAAPELI-TV-SOPIMUSEHDOT
Kaapeliverkkoon liittyminen 

Yleistä

1. Nämä ehdot koskevat sopimuksen kohteena olevan kiinteistön antennikaapeloinnin liittämistä Oulun Seudun Sähkö Kuitu Oy:n (jäl-

jempänä yhtiö) verkkoon. Liittyjä ja yhtiö tekevät kirjallisen liittymissopimuksen.

2. Yhtiöllä on oikeus harjoittaa liittyjän omistamassa taloverkossa toimialaansa kuuluvaa joukko- ja kohdeviestintää sekä muuta 

palvelua tarvitsemassaan laajuudessa muun toiminnan sitä häiritsemättä taajuusalueella 5-860 MHz. Yhtiöllä on oikeus antaa 

vastaavat toimintaoikeudet kolmannelle osapuolelle. 

Verkon rakentaminen ja liittyjän liittymismaksut

3. Yhtiön tarjoama kaapeli-tv-palvelu perustuu yhtiön valokuituverkkoon, jonka olemassaolo ja käyttö kiinteistöllä on edellytys kaa-

peli-tv-palvelun saatavuudelle (perustuu erilliseen voimassa olevaan sopimukseen laajakaistaverkon liittymästä).

4. Verkon kaapeleiden ja tarvittavien laitteiden sijainti sovitaan osapuolten kesken molempien kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.                                                                                                                            

5. Liittyjä maksaa yhtiölle kertakorvauksena liittymisestä sovitun liittymismaksun. Liittymismaksu ei sisällä ohjelmamaksuja.

Valtiovallan toimenpiteistä (laki, asetus, valtioneuvoston päätös ja ministeriön päätös) johtuvat kustannusmuutokset, joiden peruste 

on syntynyt sopimukseen johtaneen tarjouksen antamisen tai muussa tapauksessa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ja ennen 

kytkentäajankohtaa tai joita ei ole tarjousta tai vastaavasti sopimusta tehtäessä voitu ottaa huomioon ja jotka ovat sopimuksen kä-

sittämään työhön välittömästi ja olennaisesti vaikuttavia, on otettava huomioon liittymismaksua lisäävänä tai vähentävä tekijänä.

Maksuehdot

6. Liittyjä maksaa yhtiölle sopimuksen mukaiset liittymismaksut kertakorvauksena eräpäivään mennessä.. Yliajalta peritään kulloin-

kin voimassa olevan hinnaston mukainen viivästyskorko sekä perimismaksu.

Taloverkon kunnostus ja kustannukset

7. Liittyjä huolehtii kustannuksellaan taloverkkonsa mahdollisesta kunnostamisesta tai uusimisesta kaapeli-tv-jakeluun sopivaksi. 

Kiinteistön kytkentä

8. Liittyjän taloverkon kytkentä yhtiön verkkoon tapahtuu sopimuksessa mainittuna ajankohtana edellyttäen, että taloverkko on 

valmis kytkettäväksi. Ajankohtaa voidaan lykätä ylivoimaisesta esteestä aiheutuneen viivästyksen vuoksi. 

 Mikäli on syytä olettaa, että arvioitu kytkentäajankohta muuttuu, tulee yhtiön ilmoittaa siitä heti liittyjälle ja mainita samalla myö-

hästymisen syy ja arvioitu uusi toimitusaika. 

9. Liittyjä järjestää omalla kustannuksellaan yhtiölle esteettömän pääsyn kytkentätyön edellyttämiin tiloihin.
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Kaapeli- ja taloverkkojen käyttö

10. Yhtiö huolehtii tämän sopimuksen edellyttämästä jakelutoiminnasta ja pyrkii ylläpitämään mahdollisimman hyvää ja häiriötöntä 

ohjelmansiirtoa. Vian sattuessa yhtiö ryhtyy tehokkaisiin toimenpiteisiin verkkonsa korjaamiseksi. 

11. Yhtiö välittää viestintämarkkinalain edellyttämät jakeluvelvoitteen alaiset radio- ja tv-ohjelmat. Lähetykset välitetään samanai-

kaisesti ja sellaisina kuin ne on vastaanotettu, hyvää teknistä laatutasoa noudattaen siten, että ohjelmien katselu voi tapahtua 

peruskanavilla dvb/c -varustetuilla vastaanottimilla, taajuusalueella 47-860 MHz. Lisäksi yhtiö tai sen yhteistyökumppanit lähet-

tävät mahdollisuuksiensa mukaan muita ohjelmapalveluja. Käytössä oleva tekniikka voidaan muuttaa standardien muuttuessa 

kulloistakin tilannetta vastaavaksi ilmoittamalla siitä liittyjälle.

Huoltotoiminta ja liittyjän vuotuinen perusmaksu kaapeliverkkoon kuulumisesta

12. Liittyjän on säännöllisesti suoritettava kuukausimaksu kaapeliverkkoon kuulumisesta ja sen ylläpitämisestä. Kuukausimaksu ei 

sisällä ohjelmamaksuja. 

 Yhtiöllä on oikeus tarkistaa kuukausimaksu vuosittain kustannustason tai maksuperusteen muutoksia vastaavaksi. Edellä mainitun 

lisäksi valtiovallan toimenpiteistä (laki, asetus, valtioneuvoston päätös ja ministeriön päätös) johtuvat kustannusmuutokset, joiden 

peruste on syntynyt sopimuksen solmimisen jälkeen, voidaan ottaa huomioon kuukausimaksua lisäävänä tai vähentävänä tekijänä.

  

13. Kuukausimaksu suoritetaan eräpäivään mennessä kuukausittain laskua vastaan ennakkoon. Yliajalta peritään kulloinkin voimas-

sa olevan hinnaston mukainen vuotuinen viivästyskorko sekä perimismaksu. 

14. Tämä sopimus ei koske huoneistossa sijaitsevia radio- ja tv-vastaanottimia eikä näiden liitosjohtoja, joiden edellytetään olevan 

asianmukaisessa käyttökunnossa. Yhtiö ei vastaa vajaakuntoisen tai määräysten vastaisen vastaanottimen aiheuttamista häiri-

öistä, tästä mahdollisesti aiheutuvasta katselun estymisestä eikä näistä mahdollisesti aiheutuvista korjauskuluista. 

Sopimuksen voimassaolo ja muut ehdot

15. Yhtiöllä on oikeus korvausvelvollisuudetta kytkeä irti liittyjän taloverkko kaapeli-tv-verkosta, mikäli liittyjän tämän sopimuksen 

mukaisesti kiistattomat maksusuoritukset tai saman liittyjän laajakaistaliittymän maksut viivästyvät 30 vuorokautta eräpäivästä 

eikä maksusuoritus tapahdu kirjallisen kehotuksen jälkeen 30 vuorokauden kuluessa.

16. Sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus päättyy yhden kuukauden kuluttua seuraavana 

työpäivänä siitä, kun se on kirjallisesti irtisanottu.

17. Yhtiö vastaa vain sellaisista virheistä, jotka johtuvat Yhtiön tuottamuksellisesta sopimusrikkomuksesta. Yhtiön vastuu välittömis-

tä vahingoista rajoittuu enintään palvelusta perimäänsä maksuun virhettä vastaavalta osalta. Yhtiö ei ole velvollinen korvaamaan 

välillisiä vahinkoja. Välillisinä vahinkoina pidetään muun muassa seuraavia: saamatta jäänyt tulo tai voitto, informaation katoa-

minen tai viivästyminen. Myöskään ylivoimaisina pidettävistä esteistä johtuvia virheitä ei korvata, kuten poikkeustila tai erittäin 

vakava ilmastollinen katastrofi.

18. Liittyjä ilmoittaa isännöitsijän vaihdoksesta tai huoneistolukumäärän muutoksesta välittömästi yhtiölle.

19. Liittyjä voi siirtää tämän sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kiinteistön uudelle omistajalle tai haltijalle.

Erimielisyydet

20. Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet, joita ei saada mainitulla tavalla sovituksi, saatetaan liittyjän kotipaikan alioikeuden 

ratkaistaviksi. 


