Turvayhteys-palvelutilaus

Ilmoituksensiirto

Paloturva
Rikosturva
Kiinteistöturva

(palo-, rikos- tai kiinteistöturva)

Uusi palveluliittymä
Palveluliittymän
vaihtaminen

Uusi liittymätunnuksen numero (Caverion):

Asiakas täyttää
Asiakkaan nimi

Asiakkaan osoite

Asiakkaan Y-tunnus

Asiakkaan puhelinnumero

Valvottavan kohteen nimi ja osoite

Laskutusosoite

Laskutusviite

Asiakkaan tilausyhteyshenkilö

Puhelinnumero

Tilausyhteyshenkilön sähköposti

Kohteen yhteyshenkilö

Puhelinnumero

Kohteen yhteyshenkilön sähköposti
Kiinteiston rikosilmoittimen vastaanottovalvomo / vartiointiliike

Kiinteistön paloilmoittimen hoitaja (palo, laiteviat ja linjavikatieto)
Nimi
Puhelinnumero

Kiinteistön rikosilmoittimen hoitaja
Nimi

Hoitaja 1

Hoitaja 1

Hoitaja 2

Hoitaja 2

Hoitaja 24/7

Hoitaja 24/7

Toivottu toimitusaika

Vanha liittymätunnuksen numero (Palveluliittymän vaihto)

Puhelinnumero

Lisätietoja:

Määräaikainen sopimus: 36kk
Aloitusmaksu 0,00 €
Kuukausiveloitus 55,00 €

Sopimus on voimassa määräajan (36 kk), jonka jälkeen jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.
Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta.
- sisältää yhden kiinteistöteknisen laitteen hälytyksensiirron (palo-, rikos- tai kiinteistöturva)
- sisältää laitteen asennuksen 100km säteellä lähimmästä Caverionin toimipisteestä (Liite 1)

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus
Aloitusmaksu 800,00 €
Kuukausiveloitus 60,00 €

Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta.
- sisältää yhden kiinteistöteknisen laitteen hälytyksensiirron (palo-, rikos- tai kiinteistöturva)
- sisältää laitteen asennuksen 100km säteellä lähimmästä Caverionin toimipisteestä (Liite 1)

Mahdollisista muiden kiinteistöteknisten laitteiden hälytystietojen siirrosta
veloitetaan + 5,00 € / kk / hälytystieto (Liite 1).
Hinnat alv 0%, hintoihin lisätään arvolisäveroa 24 %.

Sopimushinnan mukaisen saatavuuden voi tarkistaa
turvaliittymat@caverion.com

Liitteet:
Liite 1. Hinnasto
Liite 2. Sopimusehdot IT2018
Paikka ja aika

.

.

Paikka ja aika

Asiakkaan allekirjoitus
Nimen selvennys

.

.

Myyjän allekirjoitus
Nimen selvennys

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi (1) kummallekin osapuolelle.				
Asiakas on velvoitettu ilmoittamaan välittömästi palveluun liittyvät muutokset kirjallisesti Caverion Suomi Oy:lle osoitteeseen turvaliittymat@caverion.
com, sekä tarvittaessa hätäkeskuslaitokselle. Hälytyksensiirtolaite on Caverion Suomi Oy:n omaisuutta ja sopimuksen päättyessä laite palautetaan Caverion
Suomi Oy:lle.
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Lisäehdot
1

Tietoliikenneyhteydet
1.1
Caverion valvoo palvelun tuottamisessa käytettävien tietoliikenneyhteyksien toimintaa ja vastaa
		
palvelun osana toimitettujen tietoliikenneyhteyksien toiminnasta.
1.2
Mikäli palvelun tuottamiseen käytetään asiakkaan tarkoitukseen osoittamaa tietoliikenneyhteyttä,
		
vastaa asiakas tämän yhteyden toiminnasta.
1.3
Mikäli asiakkaan tietoliikenneyhteys aiheuttaa palveluun häiriötä, on Caverionilla oikeus veloittaa
		
vianrajauksesta syntyneet kustannukset ja tarvittaessa irtikytkeä
yhteys Caverionin verkosta.
2

Caverionin vastuut ja velvollisuudet
2.1
Caverion valvoo palvelun toimivuutta 24 tuntia vuorokaudessa ja ryhtyy tarvittaessa ennakoiviin
		
toimenpiteisiin palvelun jatkuvuuden takaamiseksi.
3

Palvelun keskeyttäminen
3.1
Caverionilla on oikeus korvauksetta keskeyttää palvelu kokonaan tai osittain seuraavista syistä:
			
3.1.1 Keskeyttäminen on tarpeen Caverionin tai teleoperaattorin tietoliikenneverkon
				
korjausta ja rakentamista varten tai palvelun käytettävyyden tai toimivuuden
				
varmistamiseksi muutoin. Caverion ilmoittaa keskeytyksestä asiakkaalle ennakolta
				tilanteen ja mahdollisuuksien salliessa.
			
3.1.2 Asiakkaan vastuulla olevista laitteista tai niiden käytöstä on aiheutunut tai aiheutuu
				
haittaa tai häiriöitä Caverionin laitteille, yleiselle tai kolmannen osapuolen käytössä
				
olevalla tietoliikenneverkolle tai häiriöitä tietoliikenneyhteyksien käytölle tai käyttäjille.
			
3.1.3 Mikäli hälytysten vastaanottopalvelusta huolehtiva pelastusviranomainen sitä pyytää.
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