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Liitumislepingu tingimused 
 
 
Käesolev Kiire interneti võrgu liitumisleping (Leping) on sõlmitud Teenuse osutaja ja Kliendi (edaspidi ka Pool ja 
Pooled) vahel Teenuse osutaja juurdepääsuvõrgust Juurdepääsupunkti ja Kliendi lõpp-punkti vahelise ühenduse 
loomiseks, eesmärgiga võimaldada Kliendil sõlmida Kliendi poolt valitud sideettevõtjaga sideteenuste 
osutamiseks leping. 
 
Leping on sõlmitud järgmistel tingimustel: 
1. Leping kehtib selle allkirjastamisest kuni Lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmiseni. 
2. Käesoleva lepingu alusel loob Teenuse osutaja üksnes tehnilise valmisoleku sideettevõtjatele sideteenuste 

osutamiseks. Teenuse osutaja ise Kliendile sideteenuseid ei osuta.  
3. Klient tasub Lepingu alusel osutatava teenuse eest vastavalt Teenuse osutaja poolt esitatud arvele. 

Teenuse osutaja esitab Kliendile arve, kui vähemalt pooled lõpp-punkti korteriühistu liikmetest või 
korteriühistu puudumisel Kliendi aadressil registreeritud korteriomandite esindajatest, on sõlminud 
liitumislepingu ja teenuse osutaja on alustanud sidevõrgu projekteerimist kliendi asukohas; 

4. Teenuse osutajal on õigus lepingu täitmisest taganeda, kui kuus kuud enne Lepingus fikseeritud 
väljaehitamise kuupäeva on vähem kui pooled lõpp-punkti korteriühistu liikmetest või korteriühistu 
puudumisel Kliendi aadressil registreeritud korteriomandite esindajatest sõlminud liitumislepingu. 

5. Teenuse osutajal on õigus lepingust taganeda ja nõuda liitumistasu ulatuses tehtud kulutuste hüvitamist 
olukorras, kus Teenuse osutaja poolt kinnistusisesel sidevõrgu osa projekteerimisel või ehitamisel esineb 
Kliendist tulenev takistus ning sellist takistust ei likvideerita Teenuse osutaja poolt antud mõistliku tähtaja 
aja jooksul.   

6. Kliendi on õigus põhjust avaldamata Lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Taganemisõiguse kasutamiseks 
tuleb Kliendil teavitada Teenuse osutajat oma otsusest Lepingust taganeda ühemõttelise kirjaliku 
avaldusega, mis tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna e-postile info@enefitconnect.ee. Lepingust 
taganemisel 14 päeva jooksul tagastab Teenuse osutaja Kliendile kõik viimaselt saadud Lepingu kohased 
maksed. 

7. Klient kinnitab käesolevat Lepingut allkirjastades, et on tutvunud Kiire interneti võrgu tüüptingimustega ning 
kohustub neid täitma. 

8. Klient kinnitab, et tema poolt esitatud andmed on õiged ning täielikud. 
9. Klient kinnitab, et tal on kõik õigused Lepingu sõlmimiseks. 
10. Klient kinnitab, et tal on kõik vajalikud eelkokkulepped Teenuse osutaja poolt kinnistusisese sidevõrgu 

projekteerimiseks ja ehitamiseks  
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