Telian laitevuokraa koskevat ehdot

Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä ehtoja sovelletaan
Telia Finland Oyj:n tai sen tytäryhtiön (jäljempänä Telia) asiakkaalle vuokraamien tai asiakkaan osoittamiin tiloihin tulevien palveluun kuuluvien laitteiden toimitukseen. Lisäksi sovelletaan Telian palveluiden yleisiä toimitusehtoja yritysasiakkaille siltä osin, kuin ne eivät ole ristiriidassa näiden ehtojen
kanssa.
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3.1

Omistusoikeus.
Laitteet ovat Telian omaisuutta, minkä Telia merkitsee laitteisiin sopivalla tavalla. Merkintää ei saa poistaa laitteista.

3.2

Asiakkaan määräysvallan rajoitukset.
Asiakkaalla ei ole oikeutta myydä, vaihtaa, pantata, lahjoittaa,
vuokrata tai muulla tavoin luovuttaa laitteita.

3.3

Laitteiden erillisyys.
Asiakkaan tulee sijoittaa laitteet siten, että ne säilyttävät irtaimen omaisuuden luonteensa. Laitteita ei saa sijoittaa tai
asentaa siten, että ne muuttuvat kiinteistön, rakennuksen tai
muun esineen ainesosiksi tai tarpeistoiksi.

3.4

Täytäntöönpanotoimenpiteet.
Jos viranomaiset ryhtyvät ulosmittaamaan laitteita tai laitteisiin kohdistetaan turvaamistoimenpiteitä asiakkaan velkojen
tai vastuiden vuoksi, asiakas on velvollinen viipymättä ilmoittamaan Telian omistusoikeudesta viranomaiselle. Asiakkaan
on lisäksi välittömästi ilmoitettava Telialle viranomaisen aikomat tai suorittamat toimenpiteet. Jos edellä mainituissa tapauksissa Telialle aiheutuu kustannuksia oikeuksiensa säilyttämisestä, asiakas on velvollinen korvaamaan tällaiset kustannukset.

3.5

Ilmoitusvelvollisuus.
Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Telialle, jos sitä uhkaa
konkurssi, velkasaneeraus tai muu sen maksukykyyn olennaisesti vaikuttava toimenpide.

3.6

Tarkastusoikeus.
Telialla tai sen edustajalla on oikeus aina halutessaan tarkastaa laitteet. Tarkastus tulee suorittaa niin, että siitä ei aiheudu
kohtuutonta haittaa asiakkaalle.

Vuokra, laitteiden toimitus ja toimituksen viivästys

1.1

Laitevuokrat.
Asiakas on velvollinen suorittamaan laitteiden käytöstä sovitun vuokran.

1.2

Laitteiden toimittaminen.
Telia huolehtii laitteiden kuljetta misesta ja vakuutuksesta
määräpaikkaan (toimitusehto CIP, Incoterms 1990). Toimitukseen kuuluu asennus erikseen sovittaessa.

1.3

Laitteiden toimituksen viivästys.
Jos asiakkaalle vuokrattujen laitteiden toimitus viivästyy Telian tuottamuksesta johtuvasta syystä, asiakkaalla on oikeus
saada hyvityksenä vapautus laitteiden yhden kuukausivuokraerän maksamisesta kultakin alkavalta kahdelta (2) viikolta,
jolla viivästys ylittää neljä (4) viikkoa. Asiakkaan Telian viivästyksen perusteella saamien hyvitysten enimmäismäärä on
kolme (3) vapaakuukautta tai 7,5% viivästyneiden laitteiden
arvosta, riippuen siitä kumpi summa on pienempi.
Asiakas voi vaatia Telialta toimitusta kohtuullisen lisäajan kuluessa, jos asiakkaalla on oikeus saada edellisen kappaleen
mukainen suurin hyvitys. Jos Telia ei toimita laitteita tällaisessa lisäajassa, asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus viivästyneiden laitteiden osalta. Lisäksi asiakkaalla on oikeus
purkaa sopimus sellaisten laitteiden osalta, joita ei voida
oleellisin osin käyttää aiottuun tarkoitukseen ilman viivästyneitä laitteita. Telia ei ole velvollinen suorittamaan muita kuin
tässä kohdassa 1.3 määriteltyjä korvauksia laitteiden toimituksen viivästyksen tai siitä aiheutuneen sopimuksen purkamisen tai muiden seurausten johdosta.
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Vuokrakohteen tarkastaminen.
Allekirjoittamalla sopimuksen asiakas vakuuttaa, että hän on
tutustunut laitteeseen ja siitä hänelle annettuihin tietoihin ja
että laite ja sen ominaisuudet vastaavat niitä vaatimuksia,
joita asiakkaalla on laitteen käyttöiästä, ominaisuuksista ja
kunnosta.

2 Laitteiden käyttäminen ja kunnossapito

2.1

Laitteiden käyttö.
Asiakas on velvollinen hoitamaan laitteita huolellisesti ja käyttämään laitteita ainoastaan niiden normaaliin käyttötarkoitukseen. Asiakas saa käyttää laitetta ainoastaan sopimuksessa
mainitussa paikassa. Asiakas ei saa siirtää laitetta ilman Telian etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

2.2

Laitteiden huolto ja ylläpito.
Asiakas on velvollinen perehtymään laitteen käyttöohjeisiin
sekä huolto- ja takuuehtoihin sekä huoltamaan ja käyttämään
laitetta annettujen ohjeiden mukaisesti. Asiakas vastaa
omalla kustannuksellaan laitteiden ylläpidosta, huollosta ja
korjauksista sekä kuluneiden, tuhoutuneiden tai hävinneiden
osien vaihtamisesta uusiin osiin Telian antamien ohjeiden
mukaisesti. Laitteeseen liitetyt vara- tai vaihto-osat siirtyvät
Telian omaisuudeksi. Telia vastaa laitteen huollosta ja ylläpidosta vain, jos asiakas on erikseen sopinut siitä Telian
kanssa.

2.3

Vastuu laitteen aiheuttamista vahingoista.
Asiakas vastaa yksin kaikista laitteen aiheuttamista tai sen
käyttämisestä aiheutuvista henkilö-, esine- tai varallisuusvahingoista riippumatta kenelle tai mille vahinko aiheutuu.

Yritystiedot
Telia Finland Oyj
Teollisuuskatu 15, 00510 HELSINKI
Kotipaikka: Helsinki
Y-tunnus 1475607-9, ALV REK 1475607-9

Korvaavat laitteet, laitteiden muutokset ja lisäykset

4.1

Korvaavat laitteet.
Telialla on koska tahansa oikeus korvata sopimuksen mukaiset laitteet toisilla laitteilla. Korvaavien laitteiden on täytettävä
sopimuksessa sovitut vaatimukset ja niiden kapasiteetin on
oltava vähintään yhtä suuri kuin alkuperäisten laitteiden. Telian tulee ilmoittaa korvaamisesta asiakkaalle.

4.2

Laitteiden muutokset.
Telialla on oikeus tehdä laitteisiin ennen toimitusta sellaisia
muutoksia, jotka parantavat niitä tai jotka eivät vaikuta olennaisesti niiden toimintaan. Asiakkaalla ei ole ilman Telian kirjallista suostumusta oikeutta tehdä laitteisiin muutoksia.

Asiakkaalla ei ole oikeutta hyvitykseen tai sopimuksen purkuun, jos hänen käyttöönsä on lisämaksutta luovutettu vastaava laite tai jos asiakas ei voi osoittaa, että viivästys on aiheuttanut hänelle vahinkoa.
1.4

Laitteiden omistusoikeus ja Telian oikeuksien
turvaaminen
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Laitteiden tuhoutuminen ja vahingoittuminen

5.1

Vahingoittuminen.
Vaaranvastuu laitteista siirtyy asiakkaalle kun laitteet on luovutettu ja on asiakkaalla, kunnes sopimus on päättynyt ja laitteet ovat palautuneet Telian hallintaan. Jos laitteet tai niiden
osat vahingoittuvat korjauskelvottomiksi, tuhoutuvat tai muuten menetetään, asiakkaan on viipymättä ilmoitettava tapahtuneesta Telialle. Laitteiden vahingoittuminen, tuhoutuminen
tai menettäminen ei vapauta asiakasta vuokrien maksamisesta ja muista sopimuksen mukaisista velvoitteista.

5.2

Korvausvelvollisuus.
Jos laitteet tuhoutuvat tai vahingoittuvat korjauskelvottomaksi
taikka muuten menetetään, asiakas on velvollinen suorittamaan Telialle erääntyneet maksamattomat vuokrat ja muut
sopimukseen perustuvat maksut. Lisäksi asiakas on velvollinen maksamaan Telialle jäljempänä kohdassa 7.2 määritellyn
vahingonkorvauksen, kuitenkin vähintään laitteen arvon vahingoittumishetkellä.
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6.1

Vuokrasopimuksen siirto
Telian siirto-oikeus.
Telialla on oikeus siirtää vuokrasaatavat ja vuokrauksen kohteena olevien laitteiden omistusoikeus kolmannelle, jolla on
oikeus siirtää ne edelleen. Asiakas on velvollinen siirrosta tiedon saatuaan suorittamaan kaikki vuokrat siirronsaajalle.
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7.1

Sopimuksen purku
Purkuoikeus.
Sen lisäksi, mitä Telian palveluiden yleisten toimitusehtojen
yritysasiakkaille kohdassa 12.3 on sanottu Telian oikeudesta
purkaa sopimus, Telialla on oikeus purkaa vuokrasopimus tai
sopimus asiakkaalle palveluun kuuluvana toimitettujen laitteiden osalta kokonaan tai osittain ja ottaa laitteet heti haltuunsa, jos
7.1.1 vuokranmaksu on viivästynyt enemmän kuin kaksikymmentä (20) päivää eräpäivästä,
7.1.2 asiakas ei hoida laitteita tämän sopimuksen mukaisesti,
7.1.3 asiakas kieltää Teliaa tai tämän edustajaa tarkastamasta laitteita,
7.1.4 laite on tuhoutunut,
7.1.5 Telialla olisi Telian palveluiden yleisten toimitusehtojen
yritysasiakkaille kohdan 11.2 nojalla oikeus sulkea palvelu tai
7.1.6 asiakas käyttää laitteita laittomaan tarkoitukseen tai
muutoin oleellisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja.

7.2

Korvausvelvollisuus.
Jos sopimus päättyy kesken sopimuskauden muusta kuin Teliasta johtuvasta syystä, asiakas on velvollinen suorittamaan
Telialle jo erääntyneiden vuokrien ja muiden sopimukseen
perustuvien maksujen lisäksi
7.2.1 laitteiden takaisinottamisesta, myymisestä ja uudelleenvuokraamisesta aiheutuvat kustannukset sekä muut sopimuksen päättymisestä aiheutuvat kustannukset, sekä
7.2.2 laitteista ja niiden käyttämisestä johtuvat maksut ja
muut velvoitteet, joista asiakas lain tai tämän sopimuksen
mukaan on vastuussa ja jotka Telia laitteiden omistajana tai
muuten sopimuksen päätyttyä joutuu maksamaan, sekä
7.2.3 vahingonkorvauksena määrän, joka lasketaan siten,
että varsinaisen vuokrakauden erääntymättömien vuokrien
nykyarvosta vähennetään Telian laitteista saama myyntihinta
tai Telian vuokratessa laitteet uudelleen, uusien vuokrien perusteena oleva nykyarvo. Nykyarvo lasketaan Suomen Pankin kulloinkin vahvistaman viitekoron perusteella tai, jos tämän koron julkaiseminen lopetetaan, muun vastaavan virallisen korkokannan mukaisesti. Vahingonkorvaus erääntyy
maksettavaksi vaadittaessa. Sopimuksen päättymispäivän ja
vahingonkorvauksen maksupäivän väliseltä ajalta asiakas on
velvollinen suorittamaan 16 %:n tai tätä korkeampaa korkolain mukaista vuotuista viivästyskorkoa.
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Laitteiden palauttaminen
Sopimuksen päättyminen.
Telia huolehtii sopimuksen päätyttyä asennuksen purkamisesta ja laitteiden noutamisesta asiakkaan kustannuksella.
Jos laitteisiin liittyvä palvelu suljetaan tai jos palvelusopimus
irtisanotaan tai puretaan, Telialla on oikeus noutaa laitteet välittömästi asiakkaan tiloista. Asiakas on velvollinen palauttamaan laitteet niiden käyttöaika huomioon ottaen normaalissa
toimintakunnossa. Jos laitteiden toimintakunto ei vastaa normaalia, Telialla on oikeus saattaa laitteet edellä mainittuun
kuntoon asiakkaan kustannuksella.

Toimitusehtojen voimaantulo

9.1

Toimitusehtojen voimaantulo.
Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.2.1999 ja ovat voimassa toistaiseksi. Ne korvaavat 1.1.1998 voimaan tulleet
Telia Finland Oyj:n data- ja mediapalveluiden yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille niiden laitevuokraa koskevien ehtojen osalta. Näitä ehtoja sovelletaan myös ennen näiden toimitusehtojen voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin.

9.2

Toimitusehtojen muutokset.
Telia voi muuttaa näitä toimitusehtoja. Asiakkaalle tiedotetaan
uusista toimitusehdoista vähintään kuukautta ennen niiden
voimaantuloa asiakastiedottein tai muutoin kirjallisesti. Kun

ehtoja on muutettu asiakkaan vahingoksi, asiakkaalla on oikeus kuukauden kuluessa ilmoituksesta irtisanoa sopimus irtisanomisaikaa noudattamatta.

