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1 Johdanto 
 
1.1 JNT on kaapelitelevisioverkon haltija Pietarsaaren Seudun Puhelin 
Oy 
Kohde on kaapelitelevisioverkkoon liitettävä kiinteistö tai rakennus  
Kaapeliverkko on JNT:n omistama kaapelitelevisioverkko  
Jakoverkko on Kohteen yhteisantenniverkko tai erillinen 
rinnakkaisverkko tai niiden osa  
Liittyjä on Kohteen omistaja, jonka kanssa JNT on tehnyt kaapeli-tv-
sopimuksen 
Katselupaikka on palvelun käyttöpaikka, esim. huoneisto, asunto tms. 
  
1.2 Nämä sopimusehdot ovat osa kaapeli-tv-sopimusta ja näillä 
ehdoilla liitetään sopimuksen Kohteen yksi tai useampi Jakoverkko 
JNT:n Kaapeliverkkoon. Jos kaapeli-tv- sopimuksen ja näiden ehtojen 
välillä havaitaan ristiriita, sovelletaan ensisijaisesti kaapeli-tv sopimusta 
ja sen mahdollisia liitteitä ja sitten näitä ehtoja.  
Soveltamisjärjestys: 1 asiakaskohtainen sopimus, 2 Kaapeli-tv-
palvelujen erityisehdot, 3 JNT:n yleiset sopimusehdot. 
Nämä ehdot koskevat ainoastaan Kaapeliverkkoon kytkettävää 
Jakoverkkoa, ellei erikseen ole toisin kirjallisesti sovittu. 
 
1.3 Mikäli Liittyjä ei ole Kohteen omistaja, hänen tulee, milloin JNT 
katsoo sen tarpeelliseksi, hankkia omistajan kirjallinen suostumus 
kaapeli-tv- sopimuksen tekemiseen. 
 
1.4 JNT:n tarjoamia palveluita välitetään vain Kaapeliverkkoon liitetyille 
Kohteiden huoneistoille, ja niitä saavat vastaanottaa vain kaapeli-tv- 
sopimuksessa tai sen liitteessä mainitut huoneistot. Liittyjä on 
velvollinen ilmoittamaan JNT:lle tiedossaan olevista uusista 
Kaapeliverkkoon liitettävistä huoneistoista. Ilmoittamisvelvollisuuden 
laiminlyönnistä aiheutuu Liittyjälle velvollisuus suorittaa JNT:lle uusien 
liitettyjen huoneistojen maksut viivästyskorkoineen takautuvasti.  
Liikehuoneistojen ja muiden kuin varsinaisten asuinkiinteistöjen (esim. 
hotellit, koulut ja vanhainkodit) osalta kaapeli-tv- sopimuksessa 
määritellään, montako huoneistoa/katselupaikka (maksuyksikköä) 
niissä on. 
Liittyjän on järjestettävä JNT:lle korvauksetta esteetön pääsy 
Kohteeseen Kaapeliverkkoon liitettyjen katselupaikkojen lukumäärän 
tarkastamiseksi. 
 
2 Kaapeliverkon rakentaminen 
 
2.1 JNT rakentaa ja ylläpitää laajakaistaisen Kaapeliverkkonsa haaran 
Kohteen haaroittimen ulostuloon asti, ellei sopijapuolten kesken ole 
toisin kirjallisesti sovittu. Kohteissa joissa on talovahvistin, JNT 
rakentaa ja ylläpitää Kaapeliverkon vahvistimen sisääntuloon asti. 
Verkon rakentaminen suoritetaan siten, että siitä ei aiheudu 
tarpeetonta haittaa Kohteelle. JNT:llä on oikeus toteuttaa 
Kaapeliverkkonsa parhaaksi katsomallaan tavalla. 
 
2.2 Kaapeliverkon kaapeleiden ja tarvittavien laitteiden sijainti sovitaan 
sopimusosapuolten kesken molempien kannalta tarkoituksen-
mukaisimmalla tavalla. 
 
2.3 Kohde liitetään Kaapeliverkkoon joko maa- tai ilmakaapelilla taikka 
radioteitse riippuen alueella sovellettavasta asennustavasta. 
Maakaapeleille tarvittavista kaivannoista ja putkista, niiden 
peittämisestä ja päällysteiden korjaamisesta yms. toimenpiteistä 
Kohteen osalta vastaa Liittyjä, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.  
 
2.4 JNT saa rakentaa ja ylläpitää Kohteessa korvauksetta tarpeelliset 
Jakoverkon osat ja niitä voidaan tarvittaessa lisätä sekä muuttaa, 
mikäli Jakoverkon käyttö, huolto tai laajentaminen sitä edellyttää.  
JNT voi myös jatkaa Kaapeliverkkoa Kohteen kautta muihin 
kiinteistöihin tai niitä vastaaviin Kohteisiin, mikäli on 
tarkoituksenmukaista, että viereinen tai muu lähellä oleva kiinteistö tai 
sitä vastaava Kohde liitetään tällä tavoin Kaapeliverkkoon. JNT vastaa 
tällaisista toimenpiteistä aiheutuvista kustannuksista. 
 
3 Avausmaksu 
 
3.1 Liittyjä maksaa liitettyjen katselupaikkojen osalta liittymisestä 
hinnaston mukaisen tai muun sovitun maksuperusteen mukaisen 

avausmaksun. katselupaikkojen määrän lisääntyessä, avausmaksu 
maksetaan myös lisättyjen katselupaikkojen osalta. 
 
3.2 Mikäli JNT on Liittyjän tilauksesta huolehtinut esimerkiksi 
Jakoverkon johtoteiden rakentamisesta tai vahvistimien taikka 
suodattimien tms. asentamisesta, Liittyjä maksaa kultakin liitettävältä 
katselupaikalta lisäksi edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuneet 
korvaukset. 
 
3.3 Lainsäädännöstä johtuvat kustannusmuutokset, joiden peruste on 
syntynyt kaapeli-tv- sopimukseen johtaneen tarjouksen antamisen tai 
kaapeli-tv- sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ja ennen 
kytkentäajankohtaa tai joita ei ole tarjousta tai vastaavasti kaapeli-tv- 
sopimusta tehtäessä voitu ottaa huomioon ja jotka ovat kaapeli-tv- 
sopimuksen käsittämään työhön välittömästi ja olennaisesti vaikuttavia, 
on otettava huomioon avausmaksua lisäävänä tai vähentävänä 
tekijänä. 
 
3.4 Avausmaksun maksuaika kytkennän jälkeen on neljätoista (14) 
päivää laskun päivämäärästä lukien. Avausmaksu voidaan laskuttaa 
etu- ja/tai jälkikäteen. 
 
4 Perusmaksu ja muut maksut 
 
4.1 Liittyjän on suoritettava säännöllisesti vuotuinen Katselupaikkojen 
määrään tai muuhun maksuperusteeseen perustuva, hinnaston 
mukainen perusmaksu Kaapeliverkkoon kuulumisesta. Liittyjä on 
velvollinen maksamaan perusmaksua kytkentäajankohdasta lukien. 
Kaapeli-tv-verkkoon liittymisen erityisehdot JNT:llä on oikeus tarkistaa 
perusmaksua vuosittain kustannustason tai maksuperusteen 
muutoksia vastaavaksi. Edellä mainitun lisäksi lainsäädännöstä 
johtuvat kustannusmuutokset, joiden peruste on syntynyt sopimuksen 
solmimisen jälkeen, voidaan ottaa huomioon perusmaksua lisäävänä 
tai vähentävänä tekijänä. 
 
4.2 Perusmaksun muutoksesta ilmoittamiseen ja Liittyjän 
irtisanomisoikeuteen sovelletaan mitä jäljempänä kohdassa 12 on 
mainittu. Liittyjän Irtisanomisoikeus ei koske lainsäädännöstä johtuvaa 
maksun korotusta. 
 
4.3 Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, perusmaksu suoritetaan laskua 
vastaan ennakkoon. Maksuehto on neljätoista (14) päivää laskun 
päivämäärästä lukien. 
 
4.4 Muista kuin kohdassa 4.1 mainituista suoritteista JNT perii 
voimassa olevan hinnastonsa mukaisen tai erikseen kirjallisesti 
sovittavan maksun. 
 
5 Muut maksuehdot 
 
5.1 Huomautukset maksuista on tehtävä eräpäivään mennessä. 
Laskua koskevissa erimielisyystapauksissa on riidaton osa laskusta 
maksettava viimeistään laskun eräpäivänä. 
 
5.2 Viivästyskorkoa peritään korkolain mukaisesti, ellei toisin ole 
laskuun merkitty tai muulla tavoin kirjallisesti sovittu. Liittyjä on 
velvollinen maksamaan saatavien käsittely- ja perimismaksut. 
 
5.3 JNT:llä on oikeus vaatia vakuus ja/tai ennakkomaksu Liittyjältä. 
Kuluttajalle (omakotitalo/paritalo) toimitetusta liittymästä voidaan 
vakuus- ja/tai ennakkomaksua vaatia, jos on esimerkiksi 
ennakoitavissa olevasta maksukyvyttömyydestä johtuva tai muu siihen 
verrattava erityinen syy.  
JNT:llä on oikeus kuitata vakuusmaksusta Liittyjältä olevat erääntyneet 
saatavansa viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen. 
 
5.4 Maksamattomien laskujen vuoksi tehty irtikytkeminen ei lakkauta 
voimassaolevasta sopimuksesta ilmenevien maksujen 
suoritusvelvollisuutta. Palvelun uudelleen avaamisesta peritään 
hinnaston mukainen maksu. 
 
6 Kohteen jakoverkko 
 
6.1 Kohteen Jakoverkko on Liittyjän omaisuutta. Omistusraja on 
luovutuspiste, joka on kuvattu kohdassa 2.1.  
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Liittyjä huolehtii kustannuksellaan Jakoverkon kunnostamisesta, 
uusimisesta tai uuden rakentamisesta. Liittyjä varustaa Kohteen 
tarvittavalla määrällä vahvistinkeskuksia mahdollisine tähtipisteineen. 
Liittyjän tulee näissä töissä käyttää viranomaisten mainitunlaisiin 
tehtäviin valtuuttamaa urakoitsijaa.  
Kunnostus- ja uusimistöissä on noudatettava viranomaisten 
määräyksiä, Suomen Standardisoimisliitto ry:n standardeja, 
valmistajien asennusohjeita ja JNT:n mahdollisia ohjeita. 
 
6.2 Liittyjä sitoutuu vastaamaan Kaapeliverkkoon kytketyn 
Jakoverkkonsa pysymisestä kaapeli-tv- sopimuksen ja näiden ehtojen 
edellyttämässä kunnossa. 
 
6.3 Mikäli Jakoverkko on viranomaismääräysten vastainen tai viallinen 
taikka puutteellinen ja aiheuttaa häiriöitä Kaapeliverkkoon kytketyssä 
rinnakkaisverkossa, Liittyjä on velvollinen ryhtymään välittömästi tiedon 
saatuaan toimenpiteisiin vian korjaamiseksi. 
 
7 Kohteen kytkentä 
 
7.1 Jakoverkon kytkennän Kaapeliverkkoon suorittaa JNT. Kytkentä 
tapahtuu sovittuna ajankohtana edellyttäen, että Kohde on valmis 
kytkettäväksi.  
Liittyjä on velvollinen saattamaan Kohteen Jakoverkon sekä muut 
Liittyjän vastuulla olevat laitteet sopimuksen mukaiseen 
toimintakuntoon ennen Kohteen kytkentää ja ilmoittamaan 
mahdollisesta myöhästymisestä.  
Kytkentäajankohdalla tarkoitetaan sitä hetkeä, jolloin kaapeli-tv- 
sopimuksen mukainen työ on valmis ja JNT on valmis tarjoamaan 
palveluita Kohteen Jakoverkkoon kytketyille Katselupaikoille.  
Jos kytkentäajankohta muuttuu, JNT sopii siitä Liittyjän kanssa ja 
mainitsee samalla myöhästymisen syyn ja arvioidun uuden 
toimitusajan. 
 
7.2 Liittyjä järjestää JNT:lle korvauksetta esteettömän pääsyn 
kytkentätyön edellyttämiin tiloihin sekä mahdollisuuksien mukaan 
asuin- ja liikehuoneistoihin sekä muihin palvelun käyttötiloihin. 
 
7.3 Liittyjä huolehtii mahdollisuuksiensa mukaan siitä, etteivät 
Jakoverkkoon liitetyt laitteet tai liitäntäjohdot aiheuta häiriöitä 
Kaapeliverkon palveluille tai radio- tai muulle tietoliikenteelle. 
 
7.4 Liittyjä luovuttaa tarvittavan sähkövirran veloituksetta Kohteen 
sähköverkosta Kohteessa mahdollisesti tarvittaville teknisille laitteille. 
 
8 Palveluiden jakelu 
 
8.1 JNT huolehtii sopimuksen mukaisesta toiminnastaan ja pyrkii 
ylläpitämään palvelunsa mahdollisimman hyvätasoisena ja 
häiriöttömänä. Vian ilmetessä JNT ryhtyy tehokkaisiin toimenpiteisiin 
vian korjaamiseksi. 
 
8.2 JNT tarjoaa Kaapeliverkossaan kulloinkin voimassa olevan 
lainsäädännön edellyttämät peruspalvelut sekä JNT:n kulloisenkin 
palveluvalikoiman mukaisia muita palveluita. JNT:llä on oikeus käyttää 
Kaapeliverkkoon kytkettyä Kohteen Jakoverkkoa palveluvalikoimaansa 
kulloinkin kuuluvien palveluiden tarjontaan taajuusalueella 5-862 MHz 
Liittyjän muun toiminnan sitä häiritsemättä. JNT voi sopia yhden 
peruskanavan tai muun käyttökelpoisen kanavan osoittamisesta 
Liittyjän käyttöön Jakoverkossa Liittyjän kustannuksella. 
JNT:n palveluiden edelleen jakaminen muihin kuin kaapeli-tv-
sopimuksen määrittelemiin huoneistoihin on sallittu vain erillisellä 
sopimuksella. 
 
9 Kunnossapito 
 
9.1 JNT vastaa hallitsemansa Kaapeliverkon ylläpidosta ja huollosta.  
Huoltotyöt tehdään JNT:n säännöllisenä työaikana. Kiireelliset 
korjaukset ja häiriöiden ensiapuluonteinen poistaminen hoidetaan 
mahdollisuuksien mukaan välittömästi. 
 
9.2 JNT:llä on oikeus tilapäisesti irrottaa Kohteen Jakoverkko 
Kaapeliverkosta, jos se on tarpeen Kaapeliverkon rakennus- ja 
kunnossapitotöitä varten. JNT:n tulee tällöin mahdollisuuksiensa 
mukaan huolehtia siitä, ettei keskeytys muodostu tarpeettoman 

pitkäaikaiseksi ja että se tapahtuu sellaiseen aikaan ja siten, että 
keskeytyksestä aiheutuu Liittyjälle mahdollisimman vähän haittaa.  
JNT:n tulee tiedottaa mahdollisuuksiensa ja tarpeen mukaan etukäteen 
keskeytyksistä. Kiireellisissä tapauksissa JNT:llä on oikeus irtikytkeä 
Jakoverkko tai sen osa Kaapeliverkosta ilman ennalta annettua 
ilmoitusta.  
JNT ei ole velvollinen suorittamaan korvausta vahingoista, jotka 
saattavat syntyä tämän kohdan mukaisten toimenpiteiden 
aiheuttamasta ohjelmien jakelun keskeytymisestä, ellei keskeytys 
muodostu kohtuuttoman pitkäaikaiseksi. Liittyjä järjestää korvauksetta 
JNT:lle esteettömän pääsyn ylläpidon ja huollon vaatimiin Kohteen 
tiloihin. 
 
10 Vahinkojen korvaaminen ja vastuunrajoitukset 
 
10.1 Mikäli kaapeli-tv- palveluiden käyttö on estynyt Kaapeliverkossa 
ilmenneen vian vuoksi yhtäjaksoisesti vikailmoituksen tekemisen 
jälkeen yli yhden viikon ajan eikä se johdu ylivoimaisesta esteestä, 
Liittyjälle korvataan edellä kohdassa 4.1 mainitun maksun määrän 
yhdeltä kuukaudelta, paitsi jos liittymän käyttö tai palveluiden jakelu on 
estynyt Liittyjän tai liittymän käyttäjän tahallisen tai tuottamuksellisen 
toiminnan vuoksi. 
 
10.2 JNT ei ole velvollinen korvaamaan välillisiä vahinkoja kuten ansio- 
ja muiden tulojen menetystä, saamatta jäänyttä voittoa, informaation 
katoamista tai viivästymistä, liike- tai muun toiminnan keskeytymisestä 
aiheutunutta vahinkoa, Liittyjän mahdollisesti kolmannelle maksamia 
vahingonkorvauksia tai muuta samankaltaista vahinkoa. Välillisiä 
vahinkoja ei korvata siinäkään tapauksessa, että JNT olisi ilmoittanut 
tai vakuuttanut palvelulla olevan tietyn ominaisuuden tai 
toimivuustason. 
 
10.3 Näihin sopimusehtoihin perustuvat JNT:n velvoitteet eivät koske 
Kohteen huoneistoissa sijaitsevia Jakoverkkoon liitettyjä laitteita tai 
liitäntäjohtoja, joiden edellytetään olevan asianmukaisessa kunnossa. 
JNT ei vastaa viallisen tai puutteellisen laitteen tai liitäntäjohdon 
aiheuttamista häiriöistä, siitä mahdollisesti aiheutuvasta palvelun 
käytön estymisestä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvista 
korjauskuluista. 
 
10.4 JNT:llä on oikeus valvoa, että Kaapeliverkkoon kytketty Kohteen 
Jakoverkko on sopimuksen mukaisessa kunnossa. 
 
10.5 Jos sopimusehdon noudattamisen estää tai sitä viivästyttää 
ylivoimainen este, sopijapuoli vapautuu sopimusehdon 
noudattamisesta esteen keston ajaksi. Ylivoimaisena esteenä pidetään 
mm. sotaa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- 
tai vientikieltoa, työselkkausta, luonnonilmiötä, ukonilmaa, myrskyä, 
tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tai vastaavaa vahinkoa, tulvaa 
tai vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun 
olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, sellaista 
kolmannesta johtuvaa seikkaa, joka on sopijapuolista riippumaton 
taikka muuta syytä, jota sopijapuoli ei ole sopimusta tehdessään voinut 
ottaa huomioon, eikä voi estää tai voittaa sen vaikutusta.  
Esteestä ja sen päättymisestä on mahdollisuuksien mukaan 
ilmoitettava toiselle sopijapuolelle viipymättä. 
 
11 Sopimuksen päättyminen ja muut ehdot. 
 
11.1 Kaapeli-tv- sopimus on voimassa allekirjoittamisesta lukien 
toistaiseksi. Sopimus päättyy yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun 
se on kirjallisesti irtisanottu. Sopimusta ei voida irtisanoa osittain 
esimerkiksi yksittäisten katselupaikkojen osalta. 
 
11.2 Jos Liittyjän sopimuksen mukaiset riidattomat maksut viivästyvät 
kolmekymmentä (30) päivää eräpäivästä, eikä maksusuoritus tapahdu 
kirjallisen maksukehotuksen jälkeen kolmenkymmenen (30) päivän 
kuluessa, on JNT:llä oikeus korvausvelvollisuudetta purkaa sopimus tai 
irtikytkeä Kohteen Jakoverkko tai sen osa Kaapeliverkosta. Palvelun 
uudelleen avaamisesta peritään hinnaston mukainen maksu. 
 
11.3 Jos Jakoverkon tai Jakoverkon osan viallisuudesta tai 
puutteellisuudesta taikka muusta Liittyjän vastuulla olevasta 
Jakoverkkoon kytketystä tai vaikuttavasta laitteesta tai liitäntäjohdosta 
tai Jakoverkon käyttötavasta aiheutuu kohtuutonta haittaa tai häiriötä 
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Kohteen Jakoverkon ulkopuoliselle Kaapeliverkolle, Kohteen 
Jakoverkolle tai sen osalle, JNT:n laitteelle, yleiselle tai kolmannen 
käytössä olevalle radio- tai muulle tietoliikenneverkolle taikka niiden 
käytölle tai käyttäjille, on asiaa koskevan kirjallisen ilmoituksen jälkeen 
JNT:llä oikeus korvausvelvollisuudetta purkaa sopimus tai irtikytkeä 
Kohteen Jakoverkko tai sen osa Kaapeliverkosta ilman ennalta 
annettua ilmoitusta.  
Jos Kohteen Jakoverkon tai sen osan irtikytkeminen Kaapeliverkosta 
on välttämätön yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaatiman 
tietoliikenteen mahdollistamiseksi tai jos JNT:n kautta tarjottavaa 
palvelua ilmeisesti käytetään sopimuksen, lain tai hyvän tavan 
vastaiseen toimintaan tai jos Liittyjä on haettu selvitystilaan, 
yrityssaneeraukseen tai konkurssiin taikka todettu Kaapeli-tv-verkkoon 
liittymisen erityisehdot maksukyvyttömäksi, on JNT:llä oikeus asiaa 
koskevan kirjallisen ilmoituksensa jälkeen korvausvelvollisuudetta 
purkaa sopimus tai irtikytkeä Kohteen Jakoverkko tai sen osa 
Kaapeliverkosta. 
 
11.4 JNT kytkee Kohteen Jakoverkon irti Kaapeliverkosta Liittyjän 
kirjallisesta pyynnöstä Liittyjän haluamaksi ajaksi. Palvelun uudelleen 
avaamisesta peritään hinnaston mukainen maksu. 
 
 11.5 Kytkennän jo tapahduttua Liittyjä on aina velvollinen 
suorittamaan avausmaksun. Liittymäsopimuksen päättyessä JNT ei 
palauta avausmaksua. 
 
11.6 Mikäli Liittyjä irtisanoo kaapeli-tv- sopimuksen ennen Jakoverkon 
kytkentää, päättyy sopimus välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Tällöin 
Liittyjän on kuitenkin suoritettava avausmaksu, ellei Liittyjällä ole 
painavaa syytä irtisanomiselle. 
 
11.7 Sopimuksen päätyttyä ei JNT:llä ole Liittyjän Jakoverkkoon enää 
sopimuksen mukaisia oikeuksia. JNT:llä on kuitenkin sopimuksen 
päättymisestä huolimatta oikeus edelleen ylläpitää korvauksetta 
sopimuksen voimassaoloaikana Kohteen alueelle sijoitetut Jakoverkon 
osat edellyttäen, ettei niistä aiheudu Liittyjälle kohtuutonta haittaa. 
 
11.8 Kaapeli-tv- sopimus on kiinteistökohtainen. Liittyjä voi siirtää 
Kaapeli-tv- sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa vain 
Kohteen uudelle omistajalle tai haltijalle edellyttäen, että siirronsaaja 
kirjallisesti sitoutuu Liittyjän velvoitteisiin tekemällä JNT:n kanssa 
kaapeli-tv- sopimuksen ja että JNT:n saatavat siirtäjältä on suoritettu 
tai niiden suorittamisesta on annettu JNT:n hyväksymä vakuus. Liittyjä 
ilmoittaa kirjallisesti asiasta JNT:lle hyvissä ajoin, koska laskutus 
tapahtuu voimassaolevan sopimuksen mukaisesti. Oikeus käyttää 
sopimukseen kuuluvia oikeuksia on siirtynyt uudelle Liittyjälle edellä 
mainittujen ehtojen toteuduttua. Siirronsaajan rekisteröimisestä JNT:llä 
on oikeus periä maksu. 
 
11.9 JNT on oikeutettu siirtämään kolmannelle sopimukseen 
perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa. JNT ilmoittaa kirjallisesti 
asiasta Liittyjälle hyvissä ajoin ennen siirtoa. 
 
11.10 Liittyjän tulee viivytyksettä kirjallisesti ilmoittaa JNT:lle 
isännöitsijän vaihdoksesta, laskutusosoitteen, omistussuhteen, 
kiinteistö- tai asiakastietojen sekä huoneistojen lukumäärän lisäyksistä 
ja muutoksista.  
 
11.11 Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään sopimaan 
neuvotteluteitse. Erimielisyydet, joita ei saada neuvotteluteitse 
sovituiksi, ratkaistaan Vaasan käräjäoikeudessa. 
 
12 Ehtojen voimassaolo 
 
12.1 Nämä ehdot tulevat voimaan 1.9.2013. JNT on oikeutettu 
muuttamaan ehtoja. Toistuvien maksujen korotuksista ja 
sopimusehtojen muutoksista JNT ilmoittaa Liittyjälle esimerkiksi 
sanomalehdissä, laskun yhteydessä tai sähköpostilla viimeistään 30 
päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Oleelliset muutokset ehtojen 
sekä maksujen muutoksista, jotka johtuvat lainsäädännön muutoksista 
tai viranomaisten päätöksistä tai jotka ovat muutoin Liittyjän kannalta 
kohtuullisia, JNT ilmoittaa vähintään 30 päivää ennen niiden 
voimaantuloa sanomalehdessä tai tiedotteella Liittyjän ilmoittamaan 
laskutusosoitteeseen tai puhelinluettelossa. 
 

12.2 Kun sopimusehtoja on muutettu, Liittyjällä on kuukauden ajan 
JNT:n ilmoituksesta oikeus irtisanoa kaapeli-tv- sopimuksensa 
päättyväksi muutoksen voimaantullessa ilman irtisanomisaikaa. 
 
12.3 Nämä sopimusehdot korvaavat kaikki entiset 
Kaapelitelevisioverkkoon liittymisen yleiset ja erityissopimusehdot sekä 
aiemmin voimassa olleet vastaavat ktv -ehdot tai kaapeli-tv- tai 
liittymissopimuksien toimitusehdot. 


