ESTWIN JUURDEPÄÄSUVÕRGU
LIITUMISLEPING NR
KINNISTU OMANIK/LIITUJA
Nimi:

Isikukood:

Aadress:

Kontakt-telefon:

e-posti aadress:

ESTWIN JUURDEPÄÄSUVÕRGU ÜHENDUSE RAJAJA/TEENUSE OSUTAJA
Nimi:
Registrikood:
Eesti Lairiba Arenduse SA
90010094
Posti-aadress:
Narva mnt 5, Tallinn 10117
Kontakt-telefon:
6310 555

E-posti aadress:
liitumine@elasa.ee

LÕPP-PUNKTI ANDMED
Aadress:

Lõpp-punkti asukoht*:
KINNISTU PIIRIL VÕI SELLE VAHETUS LÄHEDUSES.
*Lõpp-punkt on EstWin juurdepääsuvõrgu osa ja Teenuse osutaja paigaldusjärgne vastutuse punkt.

Kinnistu omanik/Liituja on liitumisavalduse esitamisega kinnitanud, et soovib maakaabelliinil
põhineva ühenduse rajamist lõpp-punktist oma kinnistule (edaspidi Liin).

LEPINGU KEHTIVUS
Kinnistu omanik/Liituja on tähtajaks tasunud ELASA poolt esitatud Liitumistasu arve alusel
Liitumistasu summas 200 eurot (summa sisaldab käibemaksu).
Laekumise kuupäev
Liitumistasu on laekunud Eesti Lairiba Arenduse SA arvelduskontole:
Kinnistu omanik/Liituja on liitumisavalduse esitamisega kinnitanud, et on teadlik asjaolust, et
Liitumisleping ELASA ja Liituja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil ELASA poolt esitatud
liitumistasu arve alusel teostatud liitumistasu makse laekub ELASA arvelduskontole.
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Käesolev ESTWIN JUURDEPÄÄSUVÕRGU LIITUMISLEPING (edaspidi Leping) on sõlmitud
Teenuse osutaja ja Liituja (edaspidi ka Pool ja Pooled) vahel EstWin juurdepääsuvõrguga
ühendatud Liini rajamiseks Liituja kinnistule (edaspidi Teenus), eesmärgiga võimaldada Liitujal
sõlmida Liituja poolt valitud sideettevõtjaga sideteenuste osutamiseks sideteenuste leping.
Leping on sõlmitud järgmistel tingimustel:
1. Käesoleva lepingu alusel loob Teenuse osutaja üksnes tehnilise valmisoleku
sideettevõtjatele sideteenuste osutamiseks. ELASA ise Liitujale sideteenuseid ei osuta.
2. Liituja on esitanud avalduse EstWin juurdepääsuvõrgu ühenduse saamiseks ja
maakaabelliinil põhineva Liini rajamiseks oma kinnistule.
3. Liituja on tasunud Lepingu alusel osutatava Teenuse eest vastavalt Teenuse osutaja poolt
esitatud arvele liitumistasu summas 200 eurot (summa sisaldab käibemaksu).
4. Teenuse osutaja kohustub Lepingu punktis 1 kirjeldatud tehnilise valmisoleku loomise ja
Liituja kinnistule Liini rajamisega seotud tööd teostama 2021. aasta jooksul.
5. Liitujal on õigus põhjust avaldamata Lepingust taganeda 14 päeva jooksul.
Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb Liitujal teavitada Teenuse osutajat oma otsusest
Lepingust taganeda ühemõttelise kirjaliku avaldusega, mis tuleb saata allkirjastatuna Eesti
Lairiba Arenduse SA e-posti aadressile või posti-aadressile.
6. Lepingu punktis 5 kirjeldatud Lepingust taganemisel tagastab Teenuse osutaja Liitujale
liitumistasu summas 200 eurot (summa sisaldab käibemaksu). Ühtlasi loeb Teenuse
osutaja Lepingust taganemisel tagasivõetuks ka Liituja poolt esitatud liitumisavalduse.
Liituja on Liitumisavaldust esitades kinnitanud, et on tutvunud Lepingu lahutamatuks osaks
olevate EstWin juurdepääsuvõrguga liitumise tüüptingimustega ja Liini rajamise
kirjeldusega ning kohustub neid täitma.
Liituja on Liitumisavaldust esitades kinnitanud, et nõustub isikuandmete töötlemisega ja
lubab oma andmed edastada töid teostavale ehitusettevõttele.
Nõusolekut on õigus igal ajal tagasi võtta, teavitades sellest Teenuse osutajat aadressil
liitumine@elasa.ee .
Liituja nimi

Eesti Lairiba Arenduse SA
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