KUITULUOTTO -RAHOITUSSOPIMUKSEN EHDOT
Asiakkaan (tässä Asiakas) ostettua Härkätien Puhelimelta (tässä HTP) valokuituliittymän ja/tai
kaapelitelevisioliittymän, rahoittaa HTP hankinnan KUITULUOTTO -rahoituksella alla olevien ehtojen
mukaisesti. Asiakkaalla tarkoitetaan tässä myös yhteisvastuullista velallista. Tähän sopimukseen sovelletaan
yleisesti osamaksukaupasta annettua lakia (18.2.1966/91 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen).
Asiakkaan ollessa kuluttaja tähän sopimukseen sovelletaan kuluttajansuojalain 7 luvun (20.1.1978/38,
myöhempine muutoksineen) säännöksiä.
HTP:llä on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n tai vastaavan palvelutarjoajan
tietokannasta. Luottohäiriötapauksissa HTP:llä on oikeus peruuttaa sopimus 30 päivän aikana
allekirjoituksesta sekä aina ennen, kun sopimus on viimeistään toimituksen tapahduttua astunut sovitusti
voimaan.
HTP:llä on oikeus pantata ja siirtää tämä osamaksusopimus kaikkine siihen liittyvine oikeuksineen ja
vakuuksineen kolmannelle osapuolelle, jolla on oikeus siirtää se edelleen. Ostaja on sopimuksen
allekirjoittamalla saanut tiedon tästä oikeudesta. Sopimuksen maksuvelvoitteet tulee suorittaa HTP:n
pankkitilille, paitsi jos siirronsaaja toisin ilmoittaa. Kun tässä sopimuksessa puhutaan HTP:sta, tarkoitetaan
sanalla HTP siirron tapahduttua myös sitä, jolle HTP on oikeutensa siirtänyt. Ostajalla on oikeus siirtää kaupan
kohde ja tämä sopimus ainoastaan maksukykyiselle, HTP:n siirtolomakkeellaan KIRJALLISESTI hyväksymälle
kolmannelle henkilölle, joka vastaa sopimuksen kaikista maksuvelvoitteista, myös edellisen ostajan
sopimusaikana erääntyneistä maksuvelvoitteista ja lisäksi siirron aiheuttamista kuluista.
Kuituluotosta ei peritä korkoa, vaan ainoastaan luoton aikainen tilinhoitomaksu, joka 1.1.2018 on 2,50 €/kk.
Osamaksuerät maksetaan normaalisti palvelulaskutuksen yhteydessä.
Halutessaan asiakas voi maksaa ja päättää sopimuksen maksamalla jäännössumman kerralla HTP:n tilille.
Tästä on ilmoitettava kirjallisesti 14 vrk etukäteen (info@htp.fi, puh (02) 484 484).
Jos pääoman, korkojen ja maksujen suorittaminen viivästyy, ostajan tulee maksaa erääntyneestä määrästä
viivästyskorkoa. Velan maksun viivästyessä velallisen on maksettava viivästyneelle määrälle korkolain 4 §:n
mukaista vuotuista viivästyskorkoa kunnes maksu on suoritettu. Kuluttajan osalta korko on 1.1.2018 7 %.
Maksumuistutuksesta peritään HTP:n hinnaston mukainen maksu. Viivästyminen voi johtaa liittymän
sulkemiseen samoilla säännöillä, joita noudatetaan käyttömaksujen viivästyessä. Maksun laiminlyönnin
jatkuessa HTP voi siirtää maksut perintäyhtiölle, kuten se tekee muidenkin maksusaatavien kanssa. Tällöin
perinnän käytännöt ja kulut ovat normaalit ja maksuhäiriötieto saattaa välittyä luottotietorekisteriin.
Koko jäljellä oleva velka erääntyy vaadittaessa heti Ostajan ja/tai Yhteisvastuullisen velallisen maksettavaksi,
mikäli Ostaja laiminlyö jonkin maksuvelvoitteensa vähintään kuukaudella sen erääntymisestä ja
kysymyksessä on useampi maksuerä, jotka ovat vähintään 10 % alkuperäisestä luottohinnasta tai kysymyksessä on koko jäännösvelka.

