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LPOnets specialvillkor för leveransgränssnitten

Leveransgränssnittet i LPOnets
kommunikationsnät
Kommunikationsnätets
leveransgränssnitt
betyder
husbolagets eller fastighetens tomtgräns, till vilken LPOnet
har fritt tillträde. Till LPOnets nät hör inte husbolagets eller
fastighetens huskablar eller interna nät.

Installation, service och reparation av fel
I anslutningens installationsavgift ingår att LPOnet kopplar
tjänsten fram till kommunikationsnätets leveransgräns‐
snitt. I grund‐ eller månadsavgiften ingår underhåll av
kommunikationsnätet fram till gränssnittet.
Service eller installation anses inte försenad om objektet
finns på ett område, där det t.ex. finns naturligt hinder,
husdjur eller fritt gående nötkreatur. Även staket,
byggnad, stängd port eller motsvarande kan vara ett
hinder, om fara eller olägenhet är sannolik.
Enligt skild offert sköter LPOnet även installation och
underhåll av internt nät eller huskablar i husbolag eller
fastigheter.

Nätbygge
Vid kablering av bostadsområden på LPOnets nätområde
levererar LPOnet kablarna till tomtgränsen, varifrån
kunden låter gräva huskablarna till fastigheten på egen
bekostnad.

I reparations‐ eller förnyelsearbeten bör myndigheternas
föreskrifter, Finlands Standardiseringsförbund rf SFS:s
standarder, tillverkarens installationsdirektiv eller andra
specialdirektiv beroende på objektet, följas.
Kunden är skyldig att se till att personen som utför
installations‐, underhålls eller reparationsarbeten har fritt
tillträde till fastighetsutrymmen som berör nätet.
Förutom dessa specialvillkor tillämpas i kraft varande
LPOnets allmänna avtalsvillkor för företag och samfund
eller, om kunden är en konsument, LPOnets allmänna
avtalsvillkor för konsumentkunder. Om dessa specialvillkor
är motstridiga med de allmänna avtalsvillkoren, tillämpas i
första hand dessa specialvillkor.

Att ändra specialvillkoren
LPOnet har rätt att göra ändringar i dessa specialvillkor. Om
specialvillkorena försämrar konsumentens ställning,
meddelar LPOnet om detta skriftligen senast en månad
innan ändringen träder i kraft. Användaren har då rätt att
säga upp avtalet för ändringens del med upphöring fr.o.m.
datumet då ändringen träder i kraft, genom att meddela
LPOnet skriftligen. Om ändringen baserar sig på ändring i
lagstiftning eller myndighetens beslut, har LPOnet rätt att
förverkliga ändringen fr.o.m. det datum, då lagändringen
eller myndighetens beslut träder i kraft och kunden har
ingen uppsägningsrätt. Beträffande andra än i denna
avtalspunkt nämnda ändringar meddelar LPOnet skilt för
varje fall på ett ändamålsenligt sätt.

Villkorens giltighet

Kundens ansvar och förpliktelser
Kunden sköter på egen bekostnad reparation, förnyande
eller nybygge av inomhus‐ eller distributionsnätet på det
område kunden ansvarar för.

Dessa specialvillkor träder i kraft 1.1.2018. Dessa
specialvillkor ersätter tidigare motsvarande villkor.
Specialvillkoren tillämpas även på avtal som tecknats innan
villkoren trätt i kraft.
Detta är en översättning av dokumentet ”LPOnetin toimitusrajapintojen erityisehdot”.
Om villkorshandlingarnas innehåll är motstridigt, gäller i första hand den finska
versionen.
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