1. Palvelu
1.1. Liittymä koostuu useammasta osasta (”palvelusta”), jotka
yleisten ehtojen lisäksi voivat sisältää myös palvelukohtaisia ehtoja.
Tällä hetkellä tällaisia palveluja ovat:
1.1.1. Peruspalvelu, "JNT Viihde", joka koostuu mahdollisuudesta
liittää palveluun sovitettu digitaalisovitin (tästä lähtien nimetty
”sovittimeksi”) laajakaistaliittymään.

edustajan on tarkistettava tämä ennen kuin Asiakas hankkii ja liittää
useampia sovittimia.
4.3. Digitaalisovitin toimitetaan sovittimen valmistajan tai
toimittajan tarjoamilla takuilla.
4.4. JNT päivittää jatkuvasti liitettyjen digitaalisovittimien
ohjelmistoa, joten sovittimen on oltava liitettynä
laajakaistaliittymään voidakseen vastaanottaa uusimmat
ohjelmiston päivitykset.

1.1.2. "Peruspaketti", joka koostuu liittymän perusmaksuun
sisältyvistä kanavista.

5. Henkilötiedot

1.1.3. "Lisäpaketti", joka koostuu joko JNT:n tai jonkun muun
kaupallisen tv-toimittajan suoraan toimittamasta kanavapaketista.

5.1. JNT voi itse tai edustajan kautta suunnata markkinointia tai
tarjouksia Asiakkaalle, jos Asiakas ei erityisesti ole kieltänyt tätä.

1.1.4. "Muut interaktiiviset palvelut", joita tarjotaan joko maksutta
tai palvelussa mainittua maksua vastaan.

6. Turvallisuus

2. Tilauskausi ja irtisanominen
2.1. Peruspalvelu, JNT Viihde, sekä tähän sisältyvä Peruspaketti
laskutetaan per aloitettu kuukausi. Palvelussa ei ole sitoutumis- tai
irtisanomisaikaa.
2.2. Lisäpaketissa voi olla palvelukohtaisia sitoutumis- tai
irtisanomisaikoja. Nämä mainitaan kyseistä Lisäpakettia tilattaessa.
2.3. Muissa interaktiivisissa palveluissa ei normaalisti ole
tilauskautta, mutta kun sellainen on, ovat tilausaika ja
irtisanomisaika samat kuin Peruspalvelussa.
3. Edellytykset palvelun tilaamiselle sekä katumisoikeus
3.1. Perusedellytyksenä palvelun tilaamiselle on, että Asiakkaan
taloudessa on laajakaistaliittymä sekä, että tämän liittymän
tiedonsiirtonopeus on riittävä TV-signaalin lähettämiseen häiriöttä
laajakaistaliittymään.

6.1. PIN-koodi, joka lähetetään liittymän yhteydessä, jotta Asiakas
voisi tutustua liittymän yhteydessä oleviin veloitettaviin
palveluihin, on huomioitava arvoasiakirjana ja siten asiakas myös
vastaa PIN-koodin ja mahdollisen salasanan säilyttämisestä
varmassa tallessa.
6.2. Asiakas vastaa kustannuksista, jotka lisätään Asiakkaan
laskuun seurauksena siitä, että kolmas henkilö käyttää Asiakkaan
PIN-koodia.
7. Maksu ja hinnasto
7.1 Jatkuva tilaus maksetaan ajankohtaisen hinnaston mukaan,
määräaikaiset tilaukset ja / tai palvelut maksetaan hinnaston
mukaan tilausta tehtäessä.
7.2 Jos Asiakas katsoo, että Asiakkaan tilille viedyt kustannukset
ovat virheellisiä tai eivät ole oikein on Asiakkaan viipymättä
ilmoitettava tästä JNT:lle.
8. Palvelujen käyttö

3.2. Myyjä tarkistaa tilaushetkellä perusedellytykset liittymän
saamiselle. Tämä tarkistus on alustava eikä tae siitä, että palvelu
toimii virheettömästi asiakkaan laajakaistaliittymässä.

8.1. Asiakkaan on käytettävä liittymää ja sen palveluja Asiakkaan
JNT:ltä saatujen suuntaviivojen ja ohjeiden mukaan.

3.3. Voidakseen käyttää palvelua asiakkaan on hankittava JNT:n
osoittama digitaalisovitin. Muiden valmistajien tai myyjien
sovittimia ei voida liittää, jos nämä sovittimet eivät ole JNT:n
etukäteen hyväksymiä.

8.2 Asiakas ei saa kopioida, myydä tai muulla tavoin käyttää
sopimukseen sisältyviä TV-ohjelmia tai videoelokuvia kaupallisesti
tai muulla tavoin, joka loukkaa jonkun muun oikeuksia, esimerkiksi
tekijänoikeuksia tai muita aineettomia oikeuksia.

3.4. Jos asiakas ei ole tyytyväinen palvelun laatuun voidaan liittymä
irtisanoa 7 päivän kuluessa tilauspäivämäärästä (”katumisoikeus”)
Silloin JNT maksaa takaisin palvelusta veloitetut käynnistys- ja
kuukausimaksut. Ei kuitenkaan laitteistosta.

9. Muut ehdot

4. Laitteisto

9.2. JNT tarjoaa palvelua yhteistyössä Ålands Datakommunikation
Ab:n kanssa.

4.1 Saadakseen käyttöönsä liittymisehtoihin sisältyvät palvelut on
Asiakkaan televisioon liitettävä digitaalisovitin (3.3 mukaan)
asennusosoitteessa.
4.2. Jos Asiakas haluaa saada palvelut käyttöönsä useammassa eri
televisiossa, jokaiseen televisioon on liitettävä digitaalisovitin.
Edellytyksenä useamman sovittimen liittämiselle yhteen liittymään
on, että laajakaistaliittymä on riittävän nopea suoriutuakseen
useammasta samanaikaisesta televisiovirrasta. JNT:n tai sen

9.1. Nämä toimitusehdot täydentävät ja ovat osa JNT:n kuluttajaasiakkasliittymien ja -palvelujen yleisiä toimitusehtoja.

