SOPIMUSEHDOT ”DIGITAPRO ANTENNIASENTAJA”
-YHTEISTYÖSTÄ JA -MERKIN KÄYTÖSTÄ
1 SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMISALA
Näitä sopimusehtoja sovelletaan Digita Oy:n (jäljempänä ”Digita”) ja antenni-urakoitsijan väliseen DigitaPRO
Antenniasentaja yhteistyöhön ja yhteistyöhön liittyvään
DigitaPRO-antenni-asentaja Merkin käyttöön.
Digitan ja antenniurakoitsijan sopimussuhteen ehdot
määräytyvät Sopimuksen ja sen liitteiden mukaisesti.
Jos sopimusasiakirjojen sisältö on keskenään ristiriitainen, etusijajärjestys on seuraava:
1. sopimus
2. sopimuksen liitteet
3. yleiset toimitusehdot
2 YHTEISTYÖN TAUSTA JA TARKOITUS
Digita on Suomen johtava langattomien viestintäverkkojen verkko-operaattori sekä merkittävä tietoliikenneverkkojen ja verkkoinfrastruktuurin kehittäjä. Digitan verkkoja ovat muun muassa DVB-T verkot sekä
valtakunnalliset ja paikalliset radioverkot.
Antenniurakoitsija toimittaa ja asentaa erilaisia vastaanottoratkaisuja kiinteistöihin. Antenni-urakoitsijan
asiakkaita ovat sekä kuluttajat, asunto-osakeyhtiöt että
yritykset ja muut yhteisöt.
Osapuolten tarkoituksena on sopia viestintä- ja markkinointiyhteistyötä ja muusta yhteistyöstä liittyen Digitan
langattomien viestintäverkkojen vastaanottojärjestelmiin
ja sopia DigitaPRO- antenniasentaja Merkin käytöstä.
Yhteistyön tarkoituksena on edistää langattomien viestintäverkkoihin perustuvien palveluiden käyttöä ja helpottaa langattomien viestintäverkkoihin perustuvien
palveluiden käyttöönottoa.
Ellei Sopimuksessa ole muuta sovittu, kumpikin osapuoli vastaa itse sille yhteistyöstä aiheutuneista kustannuksista.
3 MÄÄRITELMÄT
Sopimuksessa käytetyillä isoilla alkukirjaimilla kirjoitetuilla määritelmillä on niille alla annettu merkitys, ellei
asiayhteydestä muuta johdu:
”Antenniasennuspalvelut” tarkoittaa tuotteita ja palveluita, joita antenniurakoitsija toimittaa asiakkailleen liittyen
Digitan langattomien viestintä-verkkojen vastaanottojärjestelmiin mukaan lukien rajoituksetta antennit, vahvistimet, kaapeloinnit, päätelaitteet ja näihin liittyvät asennus-, huolto- ja korjauspalvelut.

”DigitaPRO-antenniasentaja Merkki” tarkoittaa Sopimuksen liitteen 1 mukaista merkkiä tai sen sijaan kohdan 5 mukaisesti tullutta merkkiä.
”Digitan Materiaali” tarkoittaa kaikkia dokumentteja,
teknisiä kuvia tai kaavioita, suunnitelmia, ohjeita tai
muita tietoja, joita Digita antaa antenniurakoitsijoille
mukaan lukien rajoituksetta Digitan verkkoja ja palveluita koskevat tiedot ja muut neuvontapalvelusta saadut ja
Digitan tiedotteiden sisältämät tiedot.
”SETI” tarkoittaa Henkilö- ja Yritysarviointi Seti Oy:ta,
joka
myöntää
hakemuksesta
telealan
pätevyystodistuksia ja yrityshyväksyntöjä. SETI toimii telepätevyyslautakunnan hyväksymien ehtojen mukaisesti
puolueettomana ja riippumattomana arviointiyrityksenä.
Lisätietoja SETI:stä löytyy osoitteesta www.seti.fi.
”Sopimus” tarkoittaa osapuolten välistä sopimusta DigitaPRO- antenniasentaja yhteistyöstä ja merkin käytöstä
liitteineen mukaan lukien nämä sopimusehdot.
”Telepätevyys AT” tarkoittaa SETI:n myöntämää teleurakointitodistusta yritykselle tai henkilökohtaista telepätevyystodistusta liittyen antenniverkko- ja tietoverkkotöihin.
”Telepätevyys A” tarkoittaa SETI:n myöntämää teleurakointitodistusta yritykselle tai henkilökohtaista telepätevyystodistusta liittyen antenniverkkotöihin.
4 KÄYTTÖOIKEUDEN
TYKSET

MYÖNTÄMISEN

EDELLY-

Sopimuksessa myönnettyjen käyttöoikeuksien edellytyksenä on, että antenniurakoitsija ja sen toiminta täyttävät seuraavat laatu ja muut vaatimukset Sopimuksen
allekirjoitushetkellä ja Sopimuksen voimassaoloajan:
(i) antenniurakoitsijalla on A tai AT Telepätevyys sekä
antenniurakoitsijan palveluksessa olevalla vähintään
yhdellä työntekijällä on henkilökohtainen A tai AT Telepätevyys;
(ii) antenniurakoitsijalla on käytössä A Telepätevyysvaatimusten mukaiset asianmukaisesti kalibroidut
mittalaitteet;
(iii) antenniurakoitsija on rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi sekä ennakkoperintärekisteriin; ja
(iv) mikäli antenniurakoitsija on säännöllisesti palkkaa
maksava työnantaja työantajaksi työnantajarekisteriin.
Antenniurakoitsija on velvollinen Digitan pyynnöstä
esittämään kirjallisen selvityksen siitä, että antenniurakoitsija täyttää tämän kohdan mukaiset vaatimukset.
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Antenniurakoitsija antaa suostumuksensa siihen, että
Digita tarvittaessa voi pyyttä SETI:ä vahvistamaan, että
antenniurakoitsijalla on A tai AT Telepätevyys.

lehtii kaikissa tapauksissa Digita parhaaksi katsomallaan tavalla.
6.2 Neuvontapalvelu

5 KÄYTTÖOIKEUS DIGITAPRO-ANTENNIASENTAJA
MERKKIIN
Digita myöntää Antenniurakoitsijalle, joka täyttää kohdan 4 mukaiset vaatimukset, tämän Sopimuksen voimassaoloajaksi tässä kohdassa määritellyn käyttöoikeuden DigitaPRO-antenniasentaja Merkkiin. Käyttöoikeus merkkiin ei ole yksinoikeus. Käyttöoikeus DigitaPRO-antenniasentaja Merkkiin sisältää oikeuden käyttää merkkiä Antenniurakoitsijan Antenniasennuspalveluita koskevassa markkinointimateriaalissa mukaan
lukien suoramarkkinointimateriaali, kuten asiakaskirjeet
ja -tiedotteet, sekä muut Antenniasennuspalveluita koskevat mainokset ja internetsivut.
Antenniurakoitsijan on noudatettava DigitaPROantenniasentaja Merkin käytössä hyvää markkinointitapaa, soveltuvaa lainsäädäntöä mukaan lukien rajoituksetta kuluttajansuojalaki sekä Digitan kulloinkin voimassaolevia ohjeita. Antenniurakoitsijalla ei ole oikeutta
muuttaa tai muokata DigitaPRO-antenniasentaja Merkkiä eikä siirtää tai muuten luovuttaa merkkiin käyttöoikeuksia kolmannelle.
Antenniurakoitsija ilmoittaa viivytyksettä Digitalle, mikäli
antenniurakoitsijaa vastaan esitetään väitteitä tai vaatimuksia, jotka liittyvät DigitaPRO-antenniasentaja Merkkiin.
Digita
voi
halutessaan
muuttaa
DigitaPROantenniasentaja Merkin ulkoasua ilmoittamalla tästä
kirjallisesti Antenniurakoitsijalle. Antenniurakoitsija sitoutuu lopettamaan vanhan merkin käytön ja 30 päivän
kuluessa Digitan ilmoituksesta ja noudattamaan tämän
Sopimuksen ehtoja uuden merkin käytössä.
6 ANTENNIURAKOITSIJALLE
FORMAATIO

TARJOTTAVA

IN-

6.1 Verkoista, häiriötilanteista, huolto sekä ylläpitotöistä tiedottaminen
Digita tiedottaa antenniurakoitsijaa Digitan verkkojen
häiriötilanteista, verkon huolto- ja ylläpitotöistä sekä
sellaisista muutoksista Digitan verkossa, joilla on vaikutusta antennivastaanottoon, Digitan häiriö- ja huoltoilmoituskäytäntöjen mukaan. Tiedotus voidaan toteuttaa
sähköpostitse, tekstiviestillä tai muulla Digitan valitsemalla tavalla. Digitan tiedotteet on yksinomaan tarkoitettu Antenniasennuspalveluiden toimittamiseen.
Antenniurakoitsija ei saa antaa näitä tietoja tiedotusvälineille tai muuten luovuttaa niitä julkisuuteen. Digitan
verkkoja ja palveluita koskevasta tiedottamisesta huo-

Digita tarjoaa neuvontapalvelua antenniurakoitsijoille
puhelimitse, sähköpostilla ja antenniurakoitsijoille tarkoitetussa extranetissä Digitan määrittelemässä laajuudessa. Neuvontapalvelusta antenniurakoitsija saa ajantasaista tietoa liittyen Digitan verkkoihin, palveluiden
katkoksiin, katvealueisiin ja muihin Digitan palveluihin
liittyen.
Digitan neuvontapalveluun soittaminen on maksullista,
neuvontapuheluihin soveltuvat kulloinkin voimassaolevat hinnat ilmoitetaan Digitan internetsivuilla.
Neuvontapalvelu on tarkoitettu yksinomaan niille antenniurakoitsijoille, joille Digita on myöntänyt käyttöoikeuden DigitaPRO-antenniasentaja Merkkiin. Antenniurakoitsija ei saa luovuttaa neuvontapalvelun yhteistietoja
tai neuvontapalvelun käyttöön luovutettuja extranet
tunnuksia tai muita mahdollisia tunnuksia kolmansille.
Lisäksi Digita voi järjestää tarpeen mukaan koulutus- ja
tiedotustilaisuuksia Antenniurakoitsijoille.
6.3 Käyttöoikeus Digitan Materiaaliin
Immateriaalioikeudet Digitan Materiaaliin kuuluvat Digitalle tai kolmannelle osapuolelle. Tämän Sopimuksen
nojalla ei antenniurakoitsijalla siirry mitään muuta oikeutta Digitan Materiaaliin kun tässä kohdassa sovittu
käyttöoikeus.
Digitan antaa antenniurakoitsijalle oikeuden käyttää
Digitan Materiaalia Sopimuksen voimassaoloajan sisäisesti antenniurakoitsijan tarjotessa ja toimittaessa Antenniasennuspalveluita asiakkailleen. Käyttöoikeus ei
ole yksinoikeus. Antenniurakoitsijalla ei ole oikeutta
muuttaa tai muokata Digita Materiaalia eikä siirtää tai
muuten luovuttaa Digitan Materiaalia kolmannelle osapuolelle tai antenniurakoitsijan asiakkaalle.
Digitalla ei ole vastuuta Digitan Materiaalin soveltuvuudesta Antenniurakoitsijan käyttötarkoitukseen
tai sen sisältämien tietojen paikkansapitävyydestä tai
oikea-aikaisuudesta.
7 TIEDOTUSYHTEISTYÖ
7.1 Näkyvyys
tapalvelussa

Digitan

internetsivuston

kart-

Antenniurakoitsija toimittaa Digitalle antenniurakoitsijan
toiminimen, logon, osoitteen, muut yhteystiedot sekä
tiedon niistä kunnista, joiden alueella antenniurakoitsija
tarjoaa Antenniasennuspalveluita, julkaistavaksi Digitan
internet-sivustolla ja karttapalvelussa. Lisäksi Digita voi
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antaa antenniurakoitsijan tiedot Digitan loppukäyttäjille
suunnatussa neuvontapalvelussa.
Antenniurakoitsija myöntää Digitalle tarvittavat oikeudet
julkaista ja välittää antenniurakoitsijan tiedot.
Antenniurakoitsija ilmoittaa Digitalle viipymättä, mikäli
Digitalle toimitetuissa tiedoissa tapahtuu muutoksia.
7.2 Muu yhteistyö
Antenniurakoitsija ja Digita tekevät yhteistyössä asiakastutkimuksia,
jotka
koskevat
Antenniasennuspalveluita.
Digita
toimittaa
asiakastutkimuksen tekemistä varten tarvittavan materiaaliin.
Antenniurakoitsija huolehtii materiaalin jakelusta niille
asiakkailleen, joille antenniurakoitsija tarjoaa Antenniasennuspalveluita.
Osapuolet voivat sopia yhteistyön syventämisestä erikseen liittyen esimerkiksi uusien palveluiden tarjontaan.
8 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTÄMINEN
Sopimus tulee voimaan kun molemmat osapuolet ovat
sen allekirjoittaneet ja on voimassa toistaiseksi. Osapuoli voi irtisanoa Sopimuksen ilmoittamalla tästä toiselle osapuolelle kolme (3) kuukautta etukäteen. Ilmoitus
on tehtävä kirjallisesti.
Osapuolella on oikeus päättää Sopimus välittömästi
mikäli:
(i) toinen osapuoli on tahallaan tai törkeästä tuottamuksesta olennaisesti rikkonut Sopimusta;
(ii) toinen osapuoli on rikkonut Sopimusta eikä ole korjannut rikkomustaan 14 päivässä saatuaan asiasta
kirjallisen ilmoituksen tai
(iii) ylivoimainen este, joka on jatkunut yli kolme kuukautta, estää Sopimuksen täyttämisen.
Lisäksi Digitalla on oikeus purkaa Sopimus välittömästi, mikäli antenniurakoitsija ei täytä sopimusehtojen kohdan 4 vaatimuksia tai mikäli antenniurakoitsija aiheuttaa vahinkoa tai haittaa Digitalle tai
Digitan maineelle.
Sopimuksen päätyttyä osapuolten keskinäiset velvollisuudet päättyvät ja Antenniurakoitsijan käyttöoikeus
DigitaPRO-antenniasentaja Merkkiin ja Digitan Materiaaliin päättyy ja Antenniurakoitsija sitoutuu lopettamaan
niiden käytön sekä tuhomaan hallussaan olevaan DigitaPRO-antenniasentaja Merkillä varustetun materiaalin
viivytyksettä.
Sopimuksen päättymisestä huolimatta Sopimuksen
kohdat 9, 10 ja 13 pysyvät voimassa.

9 LUOTTAMUKSELLISET TIEDOT, SALASSAPITO
Digitan Antenniurakoitsijalle luovuttamat tiedot mukaan
lukien rajoituksetta Digitan Materiaalin sisältämät tiedot,
jotka liittyvät Digitan tai sen yhteistyökumppanin liiketoimintaan, liikeideoihin, toimintatapoihin, verkkoihin,
palveluihin käytettyihin järjestelmiin ja tekniikoihin sekä
muut luottamukselliseksi katsottavat tiedot riippumatta
tiedon luovutustavasta ovat luottamuksellisia ja antenniurakoitsija sitoutuu olemaan ilmaisematta tai käyttämättä sitä muutoin kuin yhteisymmärryksessä Digitan
kanssa Sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tämä salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan rajoita ilmaisemasta tietoja viranomaiselle, mikäli antenniurakoitsija ilmoittaa viranomaisen tiedonsaantitarpeesta
Digitalle ennakkoon.
Antenniurakoitsija ei saa antaa julkisuuteen lehdistötiedotteita, lausuntoja tai muita tietoja, jotka koskeva Digitan verkkoja tai palveluita vaan näitä koskevat yhteydenotot on ohjattava Digitalle.
10
VAHINGONKORVAUSVASTUU
TUURAJOITUS

JA

VAS-

Osapuoli ei vastaa toiselle osapuolelle aiheutuneista
välillisistä tai epäsuorista vahingoista kuten tiedon menetyksestä, liikevaihdon tai tulon menetyksistä aiheutuvista tappioista tai vastaavista vahingosta.
Vastuu välittömistä vahingoista on rajoitettu 1000 euroon.
Tämän kohdan mukaisia vastuunrajoituksia ei sovelleta,
mikäli osapuoli rikkoo sopimusehtojen kohtaa 9 eikä
immateriaalioikeuksien loukkauksiin. Vastuunrajoituksia
ei myöskään sovelleta tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettuihin vahinkoihin.
11 YLIVOIMAINEN ESTE
Osapuoli vapautuu sopimusvelvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteen rikkominen tai täyttämättä jättäminen johtuu
osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä, jota tämän ei kohtuudella voida edellyttää
ottaneen huomioon Sopimuksen tekohetkellä ja jonka
seurauksia osapuoli ei kohtuudella olisi voinut estää tai
poistaa (jäljempänä Ylivoimainen este). Osapuoli vapautuu sopimusvelvoitteittensa täyttämisestä siltä osin
kuin Ylivoimainen este estää sopimusvelvoitteiden täyttämisen.
Osapuolen, joka haluaa vedota Ylivoimaiseen esteeseen, on viipymättä kirjallisesti ilmoitettava Ylivoimai-
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sesta esteestä, samoin kuin sen lakkaamisesta toiselle
osapuolelle.
12 SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN JA SIIRTÄMINEN
Sopimus voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisesti molempien osapuolten suostumuksella. Osapuoli voi siirtää Sopimuksen vain, mikäli toinen osapuoli on antanut
siihen kirjallisen suostumuksen. Digita voi kuitenkin
siirtää Sopimuksen sen kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai osana liiketoiminnan luovutusta, ilman
antenniurakoitsijan suostumusta.
13 ERIMIELISYYDET
Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin.
Mikäli näissä neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, ratkaistaan erimielisyydet lopullisesti Helsingin
käräjäoikeudessa.

