
Efternamn / Sukunimi:

Förnamn (alla) / Etunimet (kaikki):

Gatuadress / Katuosoite:

By + fastighet / Kylä + kiinteistö:

Telefonnummer / Puhelinnumero:

E-postadress / S-postiosoite:

Jag vill bli medlem i Vessönet Anl. Osk. och betalar medlemsavgift 450 euro. 
Haluan liittyä Vessönet Anl. Osk. jäseneksi ja maksan jäsenmaksuni 450 euroa. 

Jag vill bli medlem i Vessönet Anl. Osk. och betalar medlemsavgift 450 euro + anslutningsavgift 2 400 euro i en rat. 
Haluan liittyä Vessönet Anl. Osk. jäseneksi ja maksan jäsenmaksuni 450 euroa + liittymismaksu 2 400 euroa yhdessä erässä. 
Anslutningsavgiften faktureras vid anslutning. / Liittymismaksu laskutetaan liittymisen yhteydessä.  

Jag är redan Vessönet Anl. Osk. medlem och vill nu beställa min anslutning 2 400 euro. Betalning en rat. 
Olen jo Vessönet Anl. Osk. jäsen ja haluan nyt tilata liittymäni 2 400 euroa. Maksu yhdessä erässä.  
Anslutningsavgiften faktureras vid anslutning. / Liittymismaksu laskutetaan liittymisen yhteydessä. 

VESSÖNET Beställningsblankett / Tilauslomake  
Returpostlåda: Svenskborg eller Vessönets styrelsemedlem  
Palautuspostilaatikko: Svenskborg tai Vessönetin hallitusjäsenelle

Bästa Vessöbo! 
Genom att fylla i denna blankett ansöker du om medlemskap i Vessönet Anl. Osk. och kan beställa dig en fiberanslutning till din fastighet. 
Genom att underteckna blanketten godkänner du också andelslagets anslutningsavtal som finns på hemsidan www.vessonet.fi. 
Medlemskapet (1) träder i kraft då styrelsen godkänt din ansökan och efter betald medlemsavgift. Medlemsavgiften berättigar 
till reservering av två optiska ljuskabelfibrer/fastighet. Medlem står för de gräv- och övriga kostnader enligt anslutningsavtalet.

Fastighet / Kiinteistö

Beställare / Tilaaja

Hyvä Vessööläinen! 
Täyttämällä tämän lomakkeen voit liittyä Vessönet Anl. Osk. jäseneksi sekä tilata valokaapeliliittymän kiinteistöösi. Allekirjoittamalla 
lomakkeen hyväksyt samalla myös osuuskunnan liittymissopimuksen, joka löytyy kotisivuilta www.vessonet.fi. 
Jäsenyys (1) astuu voimaan kun hallitus on hyväksynyt hakemuksen ja jäsen on maksanut jäsenmaksun. Jäsenmaksu on samalla 
kahden valokuidun/kiinteistö varausmaksu. Jäsen vastaa kaivamistöistä ja muista kuluista liittymissopimuksen mukaisesti.

Beställning / Tilaus

Blanketten är utskriven och undertecknad i två exemplar, en för varje part. Tämä lomake on kirjoitettu kahtena kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle. 

Beställarens underskrift / Tilaajan allekirjoitus: 
 
___.___.20__ 
 
________________________________________________

Godkänd / Hyväksytty  ___.___.20__ 
MEDLEMSNUMMER/JÄSENNUMERO ________________ 
 
________________________________________________ 
Vessönet Anl. Osk. styrelsemedlem/hallituksen jäsen

Personnummer / henkilötunnus:

Vessönet får skicka fakturan till min e-postadress / Vessönet saa lähettää lasku s-postiosoitteeseeni

Jag vill bli medlem i Vessönet Anl. Osk. och betalar medlemsavgift 450 euro + anslutningsavgift 2 400 euro i tre rater. 
Haluan liittyä Vessönet Anl. Osk. jäseneksi ja maksan jäsenmaksuni 450 euroa + liittymismaksu 2 400 euroa kolmessa erässä. 
Rat 1:  faktureras vid beställning, betalningstid 7 d. Rat 2: faktureras vid ibruktagning, betalningstid 14 d. Rat 3: faktureras vid ibruktagning, betalningstid 35 d. 
Erä 1:  laskutetaan tilauksen yhteydessä, maksuaika 7 pv. Erä 2: laskutetaan käytönoton yhteydessä, maksuaika 14 pv. Erä 3: laskutetaan käytönoton yhteydessä, maksuaika 35 pv.

Jag är redan Vessönet Anl. Osk. medlem och vill nu beställa min anslutning 2 400 euro, betalning i tre rater 
Olen jo Vessönet Anl. Osk. jäsen ja haluan nyt tilata liittymäni 2 400 euroa, maksu kolmessa erässä 
Rat 1:  faktureras vid beställning, betalningstid 7 d. Rat 2: faktureras vid ibruktagning, betalningstid 14 d. Rat 3: faktureras vid ibruktagning, betalningstid 35 d. 
Erä 1:  laskutetaan tilauksen yhteydessä, maksuaika 7 pv. Erä 2: laskutetaan käytönoton yhteydessä, maksuaika 14 pv. Erä 3: laskutetaan käytönoton yhteydessä, maksuaika 35 pv.

(Företag + FO / Yritys + Y-tunnus):

Kontant/käteisellä 800,00 € 30 d. vrk. 808,60 € 

Vessönet finansiering / Vessönet rahoitus 
Faktureras vid anlutning. Rat inkl. 5,5 % ränta (samma räntesats som Vessönets bankkredit i Östnylands Andelsbank) och 5 € faktureringstillägg/faktura. 
Laskutus liittymisen yhteydessä. Erä sis. 5,5 % korko (sama korkokanta kuin Vessönetin pankkiluotto Itä-Uudenmaan Osuuspankissa) ja 5 € laskutuslisä/lasku. 
ALTERNATIV 1:  Jag vill beställa min anslutning 2 400 € med finansiering och väljer betalningstid för 3 rater! 
VAIHTOEHTO 1:  Haluan tilata liittymäni 2 400 € rahoituksella ja valitsen 3 erän maksuaika! 
 
  
 
 
  
Rat/erät I: 3 mån./kk 410,49 II: 6 mån./kk 415,98 III: 9 mån./kk 421,47, IV: 12 mån./kk 426,96, V: 15 mån./kk 432,45, VI: 18 mån./kk 427,94

60 d. vrk. 812,20 € 90 d. vrk.  815,80 € 120 d. vrk. 819,40 € 

120 d. vrk. 819,40 € 90 d. vrk.  815,80 € 

210 d. vrk. 830,20 €  180 d. vrk. 826,60 € 150 d. vrk. 823,00 € 240 d. vrk. 833,80 € 270 d. vrk. 837,40 € 

Vid anslutning faktureras även huskabel (100 m) samt gällande månadsavgift enligt anslutningsavtalet. www.vessonet.fi. 
Liittymisen yhteydessä laskutetaan myös (100 m) talokaapelia sekä liittymissopimuksessa mainittu voimassa oleva kuukausimaksu. www.vessonet.fi 

ALTERNATIV 2:    Jag vill beställa min anslutning 2 400 € med finansiering: 18 mån. 6 rater! 
VAIHTOEHTO 2:  Haluan tilata liittymäni 2 400 € rahoituksella: 18 kk, 6 erämaksua!


VESSÖNET
Beställningsblankett / Tilauslomake 
Returpostlåda: Svenskborg eller Vessönets styrelsemedlem 
Palautuspostilaatikko: Svenskborg tai Vessönetin hallitusjäsenelle
Bästa Vessöbo!
Genom att fylla i denna blankett ansöker du om medlemskap i Vessönet Anl. Osk. och kan beställa dig en fiberanslutning till din fastighet.Genom att underteckna blanketten godkänner du också andelslagets anslutningsavtal som finns på hemsidan www.vessonet.fi.Medlemskapet (1) träder i kraft då styrelsen godkänt din ansökan och efter betald medlemsavgift. Medlemsavgiften berättigartill reservering av två optiska ljuskabelfibrer/fastighet. Medlem står för de gräv- och övriga kostnader enligt anslutningsavtalet.
Fastighet / Kiinteistö
Beställare / Tilaaja
Hyvä Vessööläinen!
Täyttämällä tämän lomakkeen voit liittyä Vessönet Anl. Osk. jäseneksi sekä tilata valokaapeliliittymän kiinteistöösi. Allekirjoittamalla lomakkeen hyväksyt samalla myös osuuskunnan liittymissopimuksen, joka löytyy kotisivuilta www.vessonet.fi.Jäsenyys (1) astuu voimaan kun hallitus on hyväksynyt hakemuksen ja jäsen on maksanut jäsenmaksun. Jäsenmaksu on samallakahden valokuidun/kiinteistö varausmaksu. Jäsen vastaa kaivamistöistä ja muista kuluista liittymissopimuksen mukaisesti.
Beställning / Tilaus
Blanketten är utskriven och undertecknad i två exemplar, en för varje part. Tämä lomake on kirjoitettu kahtena kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle. 
Beställarens underskrift / Tilaajan allekirjoitus:

___.___.20__

________________________________________________
Godkänd / Hyväksytty  ___.___.20__MEDLEMSNUMMER/JÄSENNUMERO ________________________________________________________________
Vessönet Anl. Osk. styrelsemedlem/hallituksen jäsen
Vessönet finansiering / Vessönet rahoitus
Faktureras vid anlutning. Rat inkl. 5,5 % ränta (samma räntesats som Vessönets bankkredit i Östnylands Andelsbank) och 5 € faktureringstillägg/faktura.
Laskutus liittymisen yhteydessä. Erä sis. 5,5 % korko (sama korkokanta kuin Vessönetin pankkiluotto Itä-Uudenmaan Osuuspankissa) ja 5 € laskutuslisä/lasku.
ALTERNATIV 1:          Jag vill beställa min anslutning 2 400 € med finansiering och väljer betalningstid för 3 rater!VAIHTOEHTO 1:          Haluan tilata liittymäni 2 400 € rahoituksella ja valitsen 3 erän maksuaika!
 
 
Rat/erät I: 3 mån./kk 410,49 II: 6 mån./kk 415,98 III: 9 mån./kk 421,47, IV: 12 mån./kk 426,96, V: 15 mån./kk 432,45, VI: 18 mån./kk 427,94
Vid anslutning faktureras även huskabel (100 m) samt gällande månadsavgift enligt anslutningsavtalet. www.vessonet.fi.Liittymisen yhteydessä laskutetaan myös (100 m) talokaapelia sekä liittymissopimuksessa mainittu voimassa oleva kuukausimaksu. www.vessonet.fi 
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