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Nivos Verkot Oy:n valokuituliittymien Maksuaikasopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1.10.2022 

1 YLEISTÄ 

Maksuaikasopimuksella tarkoitetaan kuluttaja-asiakkaan hankkimaa valokuituliittymää Nivos Verkot Oy:ltä 

(myöhemmin Nivos) maksuajalla.  Asiakas sitoutuu maksamaan valokuituliittymät kokonaishinnan Nivoksen 

tarjoaman maksuajan kuluessa. Asiakkaan valitseman maksuajan pituus on merkitty tilausvahvistuk-

seen/sopimukseen. Sopimuksen maksuaika on korkeintaan 24 kuukautta.  

2 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 

Nivoksen ja asiakkaan välinen sopimus katsotaan syntyneeksi, kun Nivos on hyväksynyt asiakkaan tekemän 

tilauksen. Sopimuksen toteutumisen ehtona on asiakkaan luottokelpoisuuden tarkastaminen. 

3 VALOKUITULIITTYMÄN OMISTUSOIKEUS 

Valokuituliittymän omistusoikeus ja vaaranvastuu siirtyvät asiakkaalle liittymän kytkentä/luovutushetkellä. 

Asiakas vastaa sopimuksen mukaisista maksuista, vaikka hän olisi antanut valokuituliittymän toisen käytet-

täväksi.  

4 VALOKUITULIITTYMÄN HINTA, MAKSAMINEN JA MAKSUAIKA 

Tilausvahvistukseen/sopimukseen on merkitty valokuituliittymän kokonaishinta, kuukausierä ja sopimus-

kauden kesto. Asiakas maksaa maksuaikasopimukseen sisältyvät valokuituliittymän avausmaksun ja liitty-

mismaksun tasasuuruisina kuukausierinä, jotka muodostavat sopimuksen kokonaishinnan. Sopimuksessa 

mainittu hinta sisältää arvonlisäveron. Sopimuskausi ja asiakkaan velvollisuus maksuaikasopimuksen mu-

kaisten kuukausierien maksamiseen alkaa, kun valokuituliittymä on kytketty/luovutettu asiakkaalle. Laskut 

pitää maksaa viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä laskussa olevilla tili- ja viitenumerotiedolla. Mah-

dolliset huomautukset laskusta on tehtävä kirjallisesti eräpäivään mennessä. Laskun riidaton osa on mak-

settava huomautuksesta huolimatta. Nivoksella on oikeus periä viivästyneistä maksusuorituksista korkolain 

mukaista viivästyskorkoa. Viivästyneen laskun maksukehotuksesta peritään hinnaston mukainen maksuke-

hotusmaksu. Nivos on oikeutettu veloittamaan asiakkaalta viivästyneen laskun perinnästä aiheutuneet koh-

tuulliset kustannukset.  

5 ASIAKASTIEDOT 

Asiakas vastaa Nivokselle antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Asiakkaan on ilmoitettava Nivokselle viipy-

mättä tietojensa muutoksista (esimerkiksi osoitetietojen muutoksesta). 

6 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN 

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Nivoksen etukäteen antamaa 

kirjallista suostumusta. Nivoksella on oikeus ilman asiakkaan suostumusta siirtää sopimus kokonaan tai osit-

tain samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai kolmannelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siir-

tyy. Nivos ilmoittaa asiakkaalle siirrosta etukäteen. Nivoksella on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustu-

vat saatavansa kolmannelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suo-

rittaa ainoastaan siirronsaajalle. 
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7 SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN 

Maksuaikasopimuksen määräaika päättyy, kun asiakas on suorittanut Nivokselle kaikki sopimuksen mukai-

set maksuerät. Asiakkaalla on oikeus maksaa kaikki jäljellä olevat kuukausierät kertasuorituksena ennen 

määräajan päättymistä. Kertasuoritus pitää maksaa maksuaikasopimuksen laskun tili- ja viitenumerotie-

dolla. Nivoksella on oikeus purkaa maksuaikasopimus ja eräännyttää loput maksuerät heti maksettavaksi, 

jos asiakas on jättänyt kuukausierän sisältämän laskun maksamatta, maksu on viivästynyt vähintään kuu-

kauden ja viivästynyt maksu on vähintään 5%:n maksuaikasopimuksella hankitun valokuituliittymän koko-

naishinnasta tai asiakas muuttaa pois liittymän toimitusosoitteesta tai asiakkaan muu sopimusrikkomus on 

olennainen. Nivoksella ei ole vahingonkorvausvelvollisuutta asiakkaalle, jos asiakas on syyllistynyt olennai-

seen sopimusrikkomukseen. Sopimus puretaan kirjallisesti. Näillä ehdoilla ei rajoiteta asiakkaan oikeutta 

vedota sosiaaliseen suoritusesteeseen. Asiakkaalla on velvollisuus näyttää toteen sosiaalisen suoritusesteen 

olemassaolo ja toimittaa kirjallinen selvitys esteen perusteista Nivokselle. 

8 SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 

Nivoksella on oikeus muuttaa Maksuaikasopimuksen ehtoja asiakkaan haitaksi muutoksen perustuessa lain-

säädännön muutoksiin tai viranomaisen päätökseen. 

9 EHTOJEN VOIMAANTULO 

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.10.2022. Maksuaikasopimukseen sovelletaan ensisijaisesti näitä ehtoja ja 

toissijaisesti Nivoksen yleisiä sopimusehtoja kuluttaja-asiakkaille. 


