LIITUMISAVALDUSE BLANKETT KÄSITSI TÄITMISEKS
Trüki käesolev avalduse blankett käsitsi täitmiseks välja ja saada see meile peale täitmist postiga aadressile:
Eesti Lairiba Arenduse SA
Narva mnt 5, 10117 Tallinn
Info tööpäeviti telefonil: 6310555

AVALDUS ESTWIN JUURDEPÄÄSUVÕRGU ÜHENDUSE SAAMISEKS
Kõigi avalduses toodud väljade täitmine ja kinnituste andmine on kohustuslik.
Käesolevaga AVALDAN SOOVI LIITUDA Eesti Lairiba Arenduse SA poolt rajatava EstWin juurdepääsuvõrguga aadressil
(sisesta sobiva küla juurde punktiirjoonele oma täpne aadress):
Harju maakond, Anija vald, Aegviidu alev …………………………………………………………………………….
Harju maakond, Saue vald, Vatsla ja Hüüru küla ……………………………………………………………………
Harju maakond, Rae vald, Kopli küla …………………………………………………………………………………….
Rapla maakond, Kehtna vald, Järvakandi alev ……………………………………………………………………….
Rapla maakond, Rapla vald, Uusküla küla ……………………………………………………………………………..
Pärnu maakond, Pärnu linn, Lindi küla …………………………………………………………………………………..
Kui Sa ei leia valikust oma koduküla, siis ilmselt elad piirkonnas, kuhu Eesti Lairiba Arenduse SA 2021. aastal riigi
toetusega juurdepääsuvõrke ei raja ja Sinu avaldusega me kahjuks arvestada ei saa.
Kinnistu omaniku nimi:

Kinnistu omaniku isikukood või registrikood:

Kinnistu omaniku andmed on vajalikud kinnistu omaniku ja ELASA vahelise Liitumislepingu* sõlmimiseks.
KINNISTU OMANIK KINNITAB, ET SOOVIB JUURDEPÄÄSUÜHENDUSE RAJAMIST OMA KINNISTULE OPTILISE
MAAKAABEL-LIININA
KINNISTU OMANIK KINNITAB, ET ON TUTVUNUD JA NÕUSTUB ESTWIN JUURDEPÄÄSUVÕRGUGA
LIITUMISE TÜÜPTINGIMUSTEGA JA LIINI RAJAMISE KIRJELDUSEGA **.
Liitumistasu arve ja Liitumisleping palun saata e-posti aadressile (selle puudumisel tava-aadressile):
Olen teadlik, et ehitustööde alustamise eelduseks on liitumistasu makse laekumine ELASA arvelduskontole,
millega loetakse ELASA ja Liituja vaheline Liitumisleping sõlmituks.
Peale makse laekumist saadame sõlmitud Liitumislepingu koos selle lisadega Sinu poolt näidatud aadressile.
Avalduse esitaja nimi ja allkiri:
Kontakt-telefon:
*Juhul kui avalduse esitaja ei ole kinnistu omanik, palume esitada esindusõigust tõendav dokument.

Kinnitan käesolevaga, et nõustun isikuandmete töötlemisega ja luban oma andmed edastada töid
teostavale ehitusettevõttele (Isikuandmete töötlemise kohta Eesti Lairiba Arenduse SA-s saab lähemalt
lugeda meie kodulehelt https://www.elasa.ee/andmekaitse/ ).
Ühenduse rajamise hind ühe aadressi kohta on 200 € (summa sisaldab käibemaksu).
Liitumistasu arve saadame peale selle avalduse kätte saamist avalduses olevale aadressile.
Liitumislepingu osapoolteks on ELASA ja kinnistu omanik (juriidilisest isikust omaniku puhul esindaja).
Kui otsustad siiski esitada avalduse elektroonselt läbi meie kodulehe, leiad selleks mugava ja kiire võimaluse
https://www.elasa.ee/juurdepaasuvorgu-avaldus/ .
*
Liitumislepingu näidis-vormiga saad tutvuda meie kodulehel www.elasa.ee
** EstWin juurdepääsuvõrguga liitumise tüüptingimused ja Liini rajamise kirjeldus on leitavad www.elasa.ee
Loe lisaks EstWin juurdepääsuvõrkude projekti kohta: https://www.elasa.ee/estwin-juurdepaasuvork/

