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ACN-digitaalipuhelinpalvelun vakioehdot 
 
Nämä vakioehdot pätevät ACN-digitaalipuhelinpalveluun ja siihen liittyviin ACN-laitteisiin, jos sellaisia 
on, kohdassa 2 kuvaillulla tavalla. Lisäehdot saattavat päteä erityisten ACN-palvelujen toimittamiseen. 

 
Määritelmät 

 
1. Tämän sopimuksen tarkoituksia varten määritellään alla olevat sanat seuraavasti: 

 
(a) "Hyväksyttävä käyttötapa" tai "HKT" tarkoittaa asiakasportaalista ilmenevien 

menettelyohjeiden noudattamista. 
 

(b) "Tili" tarkoittaa asiakastiliä, jonka avulla ACN-digitaalipuhelinpalvelu ja ACN-laitteet ostetaan ja 
niitä käytetään. 

 
(c) "ACN" tai "me" tarkoittaa ACN Communications Finland Oy:tä, jonka kotipaikan osoite on Jorvas 

High- tech Center, Hirsalantie 11, 02420 Jorvas, ja kaupparekisterinumero 775.572. 
 

(d) "ACN:n yhteistyökumppani" tarkoittaa henkilöä, jonka kanssa ACN-konserni on solminut 
liikesuhteen ACN-digitaalipuhelinpalvelun toimittamiseksi. 

 
(e) “ACN-oheissovellus” tarkoittaa ACN:n tarjoamaa sovellusta, jonka avulla asiakas voi käyttää 

ACN- digitaalipuhelinpalvelua mobiililaitteella. ACN-oheissovellus on tällä hetkellä saatavana 
tietyille Android- (versio 4.1 tai uudempi) ja iOS (versio 9 tai uudempi) -käyttöjärjestelmiä 
käyttäville mobiililaitteille. Asiakasta kehotetaan tarkistamaan laitteistovaatimukset ja tuetut 
laitteet ACN-oheissovelluksen kanssa yhteensopivat laitteet -asiakirjasta. 

 
(f) "ACN-laitteet" tarkoittaa mitä tahansa televiestintälaitetta tai -laitteistoa, jonka ACN on myynyt 

tämän sopimuksen nojalla. ACN-laitteet käsittävät (i) ACN-videopuhelimen; (ii) ACN-
digitaalipuhelinpalvelun puhelinsovittimen; ja (iii) kaikki muut ACN:n myymät ACN-merkkiset 
televiestintälaitteet tai -laitteistot. Meidän asiakkaalle vuokraamamme tai asiakkaan itsensä tai 
jonkin muun televiestintäpalvelujen tarjoajan toimittamat laitteet ja laitteistot, kuten 
tietokoneet, puhelimet, mobiililaitteet tai kodin kaapeloinnit, eivät ole tähän sopimukseen 
kuuluvia ACN-laitteita. 

 
(g) "ACN-digitaalipuhelinpalvelu" tai "DPP" tarkoittaa ACN:n asiakkaille tarjoamaa televiestintäpalvelua 

tai 
-tuotetta, jonka avulla voidaan soittaa puheluja olemassa olevan suurnopeuksisen Internet-
palvelun tai 
-yhteyden kautta. 

 
(h) "Sopimus" tarkoittaa asiakkaan ja ACN:n välistä palvelusopimusta, joka käsittää nämä 

vakioehdot, kaikki asiakkaan ostamia ACN-palveluja koskevat lisäehdot, tietosuojakäytännön ja 
hinnaston, siten kuin kukin näistä on voimassa. 
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(i) "Maksut" tarkoittavat kaikkia veloituksia, maksuja ja lisämaksuja, joita ACN-digitaalipuhelinpalvelusta 
ja ACN-laitteista peritään hinnaston mukaan. 

 
(j) "Asiakas" tarkoittaa henkilöä, joka ostaa ACN-digitaalipuhelinpalvelun tai ACN-laitteet tai käyttää niitä. 

 
(k) "Asiakasportaali" tarkoittaa ACN:n asiakaspalvelusivustoa, jonka osoite on www.myacn.eu tai muu 

ilmoittamamme osoite. 
 

(l) "Voimaantulopäivä" tarkoittaa samaa kuin kohdassa 6. 
 

(m) "Alkukausi" tarkoittaa samaa kuin kohdassa 11. 
 

(n) "Huoneisto" tarkoittaa paikkaa, jonne toimitamme asiakkaalle ACN-digitaalipuhelinpalvelua. 
 

(o) "Hinnasto" tarkoittaa ACN:n voimassaolevaa hinnastoa, joka ilmenee asiakasportaalista. 
 

(p) "Palvelunalkamispäivä" tarkoittaa samaa kuin kohdassa 96. 
 

(q) "Vakioehdot" tarkoittavat näitä ACN:n vakioehtoja. 
 
ACN-digitaalipuhelinpalvelu 

 
2. ACN-digitaalipuhelinpalvelu on televiestintäpalvelu, jonka avulla asiakas voi soittaa ja vastaanottaa 

puheluja; (1) video- ja äänipuheluja Internetin kautta ACN:n videopuhelimella; (2) äänipuheluja ACN- 
digitaalipuhelinpalvelun puhelinsovittimella; tai (3) äänipuheluja Internetin kautta mobiililaitteen ACN- 
oheissovelluksella. ACN-oheissovellus ei korvaa tavallista matka- tai lankapuhelinta, ja siitä saattaa puuttua 
joitain toimintoja. DPP edellyttää jatkuvan laajakaista- tai mobiilidatayhteyden Internetiin käytettävästä 
laitteesta riippuen. Jos käytät DPP:a mobiilidatayhteydellä ACN-oheissovelluksen kautta, käytöstä voi 
koitua lisämaksuja. Jos ACN ei tarjoa asiakkaan kotiseudulla laajakaista- tai mobiili-Internet-palvelua, 
asiakkaan on hankittava se muualta. 

 
3. ACN-digitaalipuhelinpalvelu toimii ainoastaan Euroopasta ostetuilla ACN-videopuhelimilla tai ACN- 

digitaalipuhelinpalvelun puhelinsovittimilla tai mobiililaitteen ACN-oheissovelluksella. Asiakas voi käyttää 
ACN:ltä tai toiselta henkilöltä ostettuja ACN-laitteita. ACN-laitteet eivät välttämättä toimi muiden 
puhelupalveluiden kanssa. 

 
4. DPP vaatii Internet-yhteyden ja jatkuvan sähkönsyötön ACN-laitteita käytettäessä. Tiedot DPP:n Internet- 

nopeusvaatimuksista löytyvät asiakasportaalista. Kaikki Internet-palveluntarjoajan veloittamat tilaus- tai 
käyttömaksut ovat ylimääräisiä maksuja DPP:n käytöstä koituvien ACN-maksujen lisäksi, ja ne ovat 
yksinomaan asiakkaan vastuulla. DPP:n käytöstä voi koitua Internet-palveluntarjoajan veloittamia 
käyttömaksuja. 
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5. DPP toimitetaan lisäpuhelinlinjaksi eikä sitä ole tarkoitettu korvaamaan asiakkaan kiinteälinjaista 
puhelinpalvelua. DPP ei tue faksilähetyksiä, hälytys- ja turvajärjestelmiä, maksukortti- ja 
käteismaksujärjestelmiä, pankkiautomaatteja tai muita palveluja, jotka edellyttävät kiinteälinjaisen 
puhelinliittymän. Soittoja eräisiin erikoisnumeroihin, lisämaksunumeroihin, numerotiedusteluihin ja 
tiettyihin kansainvälisiin numeroihin ei ehkä sallita. 

 
6. DPP:a saatetaan käyttää muualla kuin huoneistossa (mitä sanotaan "liikkuvaksi" käytöksi), jos laki niin sallii 

ja asiakkaalla on Internet-yhteys eikä DPP:n käyttöä ole estetty. Jos asiakas käyttää DPP:a muualla kuin 
huoneistossa, hänen on pidettävä ACN ajan tasalla sijaintipaikastaan, kuten kohdassa 27 on esitetty. ACN ei 
voi taata, että DPP toimii normaalisti, vaikka asiakkaan sijainti olisi päivitetty ACN:n järjestelmään. Jos 
asiakas käyttää DPP:a ACN-oheissovelluksen kautta muualla kuin huoneistossa, asiakas hyväksyy, että 
kaikki DPP:n toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä. ACN ei voi toimittaa asiakkaalle teknistä tai 
muuta tukea, jos hän käyttää DPP:a tai ACN-laitteita maissa tai paikoissa, joissa ACN:llä tai sen tytäryhtiöillä 
ei ole toimintalupaa. Asiakas käyttää DPP:a sellaisissa paikoissa pelkästään omalla riskillään. 

 
7. Asiakkaalla saa olla kerrallaan vain yksi DPP-yhteys aktiivisena, ellei hänellä ole useampia DPP-tilejä. 

 
Tämän sopimuksen alku ja kesto 

 
8. Tämä sopimus alkaa joko (1) päivänä, jona ACN vahvistaa asiakkaan ACN-digitaalipuhelinpalvelun tilauksen 

tai (2) päivänä, jona asiakas vastaanottaa ACN-laitteet, jos sellaisia on ("Voimaantulopäivä"). Asiakkaan 
peruutusjakso alkaa tämän sopimuksen voimaantulopäivästä kohdassa 47 kuvaillulla tavalla. 

 
9. Asiakkaan “palvelunalkamispäivä” on aikaisempi seuraavista: (1) päivä, jona ACN aloittaa ACN- 

digitaalipuhelunpalvelun tarjoamisen asiakkaalle tai (2) päivä, jona asiakas vastaanottaa ACN:ltä 
vahvistuskirjeen ACN-digitaalipuhelinpalvelun tarjoamisen aloittamisesta. Asiakkaan palvelunalkamispäivä 
on tämän sopimuksen voimaantulopäivän jälkeen, ja se voi olla peruutusjakson sisällä kohdassa 51 
kuvaillulla tavalla. Jos ACN kohtuullisesti hyväksyttävästä syystä ei pysty tarjoamaan valittuja ACN- 
palveluita asiakkaan huoneistoon, ACN ilmoittaa tästä asiakkaalle, ja asiakkaan sopimus peruutetaan ennen 
palvelunalkamispäivää. Jos asiakas ostaa useamman kuin yhden ACN-digitaalipuhelinpalvelun, niillä voi olla 
eri palvelunalkamispäivät. 

 
10. Jos asiakas ostaa ACN-laitteita, hänen on maksettava ACN-laitteet kokonaan, ennen kuin sopimuksen 

solmiminen hyväksytään. ACN käsittelee asiakkaan maksun ACN-laitteiden lähetyksen yhteydessä ja 
lähettää sähköpostitse ilmoituksen, että laskun voi noutaa asiakasportaalista. Jos asiakas haluaa ostaa lisää 
ACN-laitteita, niistä laskutetaan seuraavan kuukauden laskussa. Jos asiakkaan maksu hylätään tai 
peruutetaan, ACN yrittää pyytää häneltä eri tavalla suoritettavaa maksua. Jos asiakas ei maksa eri tavalla, 
ACN saattaa keskeyttää ACN-laitteiden toimituksen tai purkaa tämän sopimuksen. Jos lähetys on jo 
suoritettu, asiakkaan on palautettava ACN-laitteet omalla kustannuksellaan, ellei hän ole purkanut tätä 
sopimusta kohtien 47 ja 50 nojalla. 
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11. Tämä sopimus jatkuu kahdentoista (12) kuukauden alkujakson ajan, ellei toisin ole palvelunalkamispäivästä 
("Alkukausi") kunkin asiakkaan ostaman ACN-digitaalipuhelinpalvelun osalta. Alkukauden lopussa tulee 
tämä sopimus voimaan toistaiseksi, kunnes ACN tai asiakas purkaa sen. 

 
Asiakkaan velvoitteet ACN:ää kohtaan 

 
ACN-digitaalipuhelinpalvelun ja ACN-laitteiden asentaminen ja toimittaminen 

 
12. Asiakas valtuuttaa ACN:n ja jonkin ACN:n yhteistyökumppanin ryhtymään tarvittaviin toimiin ACN- 

digitaalipuhelinpalvelun tai ACN-laitteiden toimittamiseksi asiakkaalle. Asiakas suostuu siihen, että ACN- 
digitaalipuhelinpalvelun liitäntä puhelinverkkoon tapahtuu ACN:n tai ACN:n yhteistyökumppanin 
määrittämästä pisteestä. ACN ei voi toimittaa ACN-digitaalipuhelinpalvelua, jos liitäntäpistettä ei ole jo 
olemassa. 

 
13. Asiakas suostuu noudattamaan ACN:n antamia ACN-digitaalipuhelinpalvelun ja ACN-laitteiden 

toimittamista ja asentamista koskevia ohjeita. Jos DPP:a varten käytetään ACN-laitteita, asiakas suostuu 
siihen, että ACN ja ACN:n liiketoimintakumppanit käyvät tarvittaessa huoneistossa asentamassa tai 
korjaamassa ACN-laitteita. Jos ACN:n on päästävä huoneiston ulkopuolella oleville alueille, asiakas 
vakuuttaa, että hän on jo hankkinut pääsyyn vaadittavat kolmansien osapuolten luvat. Jos DPP:a käytetään 
ACN-oheissovelluksen kautta, asiakas suostuu lataamaan ja asentamaan sovelluksen mobiililaitteelleen. 

 
14. Asiakkaan on asennettava ACN-laitteet ja ACN-digitaalipuhelinpalvelu ACN-laitteiden mukana toimitettujen 

ohjeiden mukaisesti. ACN ei ole vastuussa ACN-laitteiden vioista tai virheellisestä toiminnasta tai DPP:n 
käytettävyydestä, jos asiakas asentaa ACN-laitteet väärin tai jos ongelma johtuu asiakkaan omista tai toisen 
palveluntarjoajan palvelusta tai laitteista. 

 
15. Jos asiakas aikoo käyttää DPP:a ACN-oheissovelluksen kautta, asiakas suostuu lataamaan ja asentamaan 

sovelluksen mobiililaitteelleen ACN:n ohjeiden mukaisesti. ACN-oheissovellus on tällä hetkellä saatavana 
tietyille Android (versio 4.1 tai uudempi)- ja iOS (versio 9 tai uudempi) -käyttöjärjestelmiä käyttäville 
mobiililaitteille. Asiakasta kehotetaan tarkistamaan laitteistovaatimukset ja tuetut laitteet ACN- 
oheissovelluksen kanssa yhteensopivat laitteet -asiakirjasta. ACN ei ole vastuussa DPP:n käytettävyydestä, 
jos asiakkaan mobiililaite ei täytä yllä mainittuja teknisiä vaatimuksia tai jos asiakas ei lataa ja asenna 
sovellusta. 

 
16. Eräissä tapauksissa asiakas saattaa pystyä siirtämään nykyisen puhelinnumeronsa DPP:an. Jos asiakas 

siirtää olemassa olevan puhelinnumeronsa toiselta palvelujen toimittajalta ACN:lle, asiakas valtuuttaa 
nimenomaan ACN:n ja nykyisen palvelujen toimittajan ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin asiakkaan 
valitseman ACN-digitaalipuhelinpalvelun ja ACN-laitteiden aktivoimiseksi. 

 
17. Asiakas antaa tiedoksi, ettei ACN omista tai hallitse mitään huoneistossa sijaitsevia televiestintälaitteistoja, 

johtoja tai kanavia ja suojaputkia. ACN säilyttää ACN-laitteiden omistuksen, kunnes ne on toimitettu 
asiakkaalle, joka on maksanut ne kokonaan. Kun ACN-laitteet on toimitettu asiakkaan tiloihin, asiakas 
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suostuu pitämään ACN-laitteista huolta. Jos asiakkaan ACN-laitteet vahingoittuvat tai katoavat hänen 
toimiensa johdosta, asiakkaan on maksettava niiden korjauksesta tai vaihdosta. Asiakas vahvistaa, että 
hänen tai muun televiestintätoimittajan toimittamat laitteet ovat hyvässä toimintakunnossa ja vastaavat 
soveltuvia teknisiä standardeja. Jos DPP:a käytetään ACN-oheissovelluksen kautta, asiakas vahvistaa, että 
hänen käyttämänsä mobiililaite täyttää sovelluksen tekniset vaatimukset. ACN-oheissovellus on tällä 
hetkellä saatavana tietyille Android (versio 4.1 tai uudempi)- ja iOS (versio 9 tai uudempi) - 
käyttöjärjestelmiä käyttäville mobiililaitteille. Asiakasta kehotetaan tarkistamaan laitteistovaatimukset ja 
tuetut laitteet ACN-oheissovelluksen kanssa yhteensopivat laitteet -asiakirjasta. ACN ei ole 
korvausvastuussa, jos emme pysty toimittamaan asiakkaalle ACN-digitaalipuhelinpalvelua tai palvelun laatu 
on heikkoa asiakkaan tai kolmansien toimittamien laitteiden takia. Asiakas pysyy korvausvastuussa ACN:lle 
koituneista tappioista tai vahingoista, jotka ovat asiakkaan verkkoon kytkemien viallisten tai 
hyväksymättömien laitteiden aiheuttamia. 

 
18. Kun DPP-sopimus on hyväksytty, ACN toimittaa asiakkaalle puhelujen soittamiseksi ja vastaanottamiseksi 

puhelinnumeron. Palveluosoitteesta, teknisistä määrityksistä ja lain vaatimuksista riippuen ACN toimittaa 
aluesidonnaisen tai muun numeron. Jos toimitamme asiakkaalle puhelinnumeron, hän suostuu siihen, ettei 
omista numeroa eikä saa myydä tai siirtää sitä kellekään muulle, paitsi että hän saa siirtää numeron toiselle 
televiestintätoimittajalle sikäli, kuin laki sen sallii. ACN saattaa antaa asiakkaalle uuden puhelinnumeron, jos 
hän muuttaa tai jos valvonta-, tekniset tai käyttösyyt niin vaativat. ACN ei ole korvausvastuussa mistään 
asiakkaalle koituvista kustannuksista tai menetyksistä, jos hänelle annetaan uusi numero 

 
ACN-digitaalipuhelinpalvelun ja ACN-laitteiden käyttö 

 
19. ACN tarjoaa henkilökohtaiseen/kotikäyttöön sekä pienyrityskäyttöön tarkoitettuja liittymiä. Edellä 

mainitusta riippumatta ACN ei väitä, että ACN-digitaalipuhelinpalvelu ja ACN-laitteet kelpaavat johonkin 
tiettyyn liiketoimintatarkoitukseen. Jos asiakas käyttää ACN-digitaalipuhelinpalvelua tai ACN-laitteita 
liiketoimintaan, hän tunnustaa sen, että ne eivät ehkä täytä hänen erityistarpeitaan. ACN ei vastaa mistään 
menetyksistä, jos asiakas käyttää ACN-digitaalipuhelinpalvelua tai ACN-laitteita liiketoimintatarkoituksiin. 

 
20. ACN-digitaalipuhelinpalvelua ja ACN-laitteita saa käyttää vain asiakkaan henkilökohtaiseen tai 

yrityskäyttöön. Asiakas vastaa sen varmistamisesta, että vain hänen valtuuttamansa henkilöt käyttävät 
ACN-digitaalipuhelinpalvelua tai ACN-laitteita. Asiakkaan on ilmoitettava ACN:lle ripeästi, jos on 
kohtuullinen syy epäillä, että ACN-digitaalipuhelinpalvelua tai ACN-laitteita käytetään luvattomalla tai 
petollisella tavalla tai jos hänen ACN-laitteensa on varastettu. Asiakas on vastuussa kaikesta ACN- 
digitaalipuhelinpalvelun käytöstä, ellei hän tee sellaista ilmoitusta. 

 
21. Riippumatta siitä, onko asiakas ostanut ACN:n digitaalipuhelinpalvelun henkilökohtaiseen tai 

yrityskäyttöön, asiakas ei saa myydä ACN:n digitaalipuhelinpalvelua tai ACN-laitteita eteenpäin tai käyttää 
ACN:n digitaalipuhelinpalvelua tai ACN-laitteita teleshop-, operaattori-, puhelinmarkkinointi-, 
ennakkomaksukortti-, puhelukeskus- eikä muuhun vastaavaan toimintaan. ACN-digitaalipuhelinpalvelun tai 
ACN-laitteiden käyttö sellaisiin tarkoituksiin oikeuttaa ACN:n keskeyttämään tai lakkauttamaan asiakkaan 
ACN-digitaalipuhelinpalvelun välittömästi ja ennakkovaroituksetta. 
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22. Asiakkaan ACN-digitaalipuhelinpalvelun ja ACN-laitteiden käytön on noudatettava hyväksyttävää 
käyttötapaamme. Asiakas ei saa käyttää ACN-digitaalipuhelinpalvelua tai ACN-laitteita (a) parjaavan, 
loukkaavan, kiusaavan, törkeän tai uhkaavan aineiston lähettämiseen; (b) sopimattomiin, moraalittomiin, 
petollisiin tai laittomiin tarkoituksiin; (c) tavalla, joka loukkaa jonkun muun oikeuksia; (d) loukkaavien, 
siveettömien, uhkaavien, häiritsevien tai erehdyttävien soittojen tekemiseen; (e) tavalla, joka voisi 
vahingoittaa tai turmella ACN-digitaalipuhelinpalveluja tai ACN-laitteita; tai (f) millään soveltuvia lakeja 
loukkaavalla tavalla. ACN saattaa rajoittaa asiakkaan ACN-digitaalipuhelinpalvelun käyttöä tai keskeyttää 
sen tai purkaa tämän sopimuksen välittömästi ja ennakkovaroituksetta, jos meillä on aihetta epäillä 
asiakkaan loukanneen HKT:aa. 

 
ACN:n velvoitteet 

 
23. ACN toimittaa ACN-digitaalipuhelinpalvelun ja ACN-laitteet kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, 

kun hyväksymme asiakkaan tarjouksen sopimuksen solmimisesta, ellemme sovi asiakkaan kanssa 
myöhemmästä toimituspäivästä. ACN toimittaa DPP:n 30 päivän kuluessa siitä, kun asiakas vastaanottaa 
ACN-laitteet. Jos asiakas vaihtaa palvelujen toimittajaa, hänen nykyisen puhelinpalvelujen toimittajansa 
palvelu jatkuu, kunnes ACN-digitaalipuhelinpalvelu on kytketty. Jos asiakkaan valitsemia ACN-laitteita ei ole 
saatavana, neuvomme asiakasta valitsemaan vaihtoehtoiset ACN-laitteet (ACN-laitteiden hinnat 
vaihtelevat) tai purkamaan tämän sopimuksen. Asiakkaalla on myös oikeus purkaa tämä sopimus, jos ACN 
ei toimita ACN-digitaalipuhelinpalvelua tai ACN-laitteita 30 päivän kuluessa meidän virheemme takia, ellei 
asiakas ole pyytänyt myöhempää toimituspäivää, ja sillä ehdolla, että hän lähettää ensin ACN:lle kirjallisen 
toimituspyynnön 30 päivän jälkeen eikä ACN toimita ACN-digitaalipuhelinpalvelua tai ACN-laitteita 
kohtuullisessa tätä pyyntöä seuraavassa ajassa. 

 
24. ACN noudattaa kohtuullista huolta jatkuvan, korkealaatuisen palvelun tuottamiseksi asiakkaalle. Meistä 

riippumat tapahtumat voivat kuitenkin estää meitä toimittamasta ACN-digitaalipuhelinpalvelua tai 
vaikuttaa palvelun laatuun. Tällaisia tapahtumia ovat mm. verkkoviat tai muista 
televiestintäoperaattoreista johtuva ruuhkautuminen, virtakatkot, rajuilmat, hallituksen tai työvoiman 
toimenpiteet sekä luonnonmullistukset. Tallaisissa tapauksissa ACN ei ole vastuussa mistään vioista tai 
puutteista ja asiakas pysyy vastuussa ACN-digitaalipuhelinpalvelun maksamisesta. 

 
25. Toisinaan meidän tai muiden operaattorien on keskeytettävä ACN-digitaalipuhelinpalvelu ylläpitoa tai 

korjauksia varten. Ohjelmistoista, laitteistoista tai verkkopäivityksistä johtuvista suunnitelluista 
keskeytyksistä ACN ilmoittaa asiakkaalle vähintään 24 tuntia etukäteen julkaisemalla keskeytyksestä 
kertovan ilmoituksen asiakasportaalissa. ACN rajoittaa myös moisten keskeytysten lukumäärän 8:aan 
vuodessa, ja ne kestävät enintään 40 tuntia. ACN pyrkii järjestämään moiset keskeytykset ajoiksi, joista 
aiheutuu asiakkaalle vähemmän vaivaa. Jos näin tapahtuu, palautamme ACN-digitaalipuhelinpalvelun 
mahdollisimman nopeasti. Jos asiakas kärsii ACN-digitaalipuhelinpalvelun keskeytyksen ACN:stä johtuvista 
syistä, asiakkaalla on oikeus kyseisen kuukauden maksujen alennukseen sillä ehdolla, että hän ilmoittaa 
ACN:lle vahingosta tai keskeytyksestä kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun vahinko on huomattu tai olisi 
pitänyt huomata. Summa on yhtä suuri kuin suhteellinen kuukausitilausmaksu ACN-digitaalipuhelinpalvelun 
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keskeytymistä vastaavalta ajalta. Asiakas menettää korvausoikeuden, jos hän ei ilmoita meille ajoissa 
palvelun keskeytymisestä. Korvaus maksetaan myöhemmästä laskusta vähennettävänä hyvityksenä 

 
26. Ajankohtaista tietoa ACN-digitaalipuhelinpalvelusta ja ACN-laitteista, mukaan lukien maksuista ja 

palveluehdoista, on saatavana asiakasportaalista tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. 
 
Hätäpuhelut 

 
27. DPP sallii hälytysnumeroihin, kuten 112 ja 999, soitettavat puhelut. Hälytyspalvelujen tavoittaminen saattaa 

kuitenkin rajoittua teknisistä syistä, jotka eivät ehkä koske lankapuhelimia. Hälytyspalveluille soitettavat 
puhelut saattavat epäonnistua, jos Internet-yhteys ei ole käytettävissä tai sähkönsyöttö on katkennut. 
Hälytyspalvelu ei ehkä pysty paikantamaan soittajaa automaattisesti, jos soittaja käyttää DPP:a. Asiakas 
suostuu toimittamaan ACN:lle osoitteen, jossa hän käyttää ACN-laitteita, jotta sijaintitiedot voidaan 
ilmoittaa hälytyspalveluille. Jos asiakas käyttää DPP:a eri paikassa, hänen on ilmoitettava ACN:lle 
ajantasaiset sijaintitiedot. Jos asiakas ei ilmoita ajantasaista sijaintiaan, hälytyspalveluille annettavat tiedot 
saattavat olla virheellisiä. 

 
28. Jos asiakas käyttää DPP:a ACN-oheissovelluksen kautta muualla kuin huoneistossa, asiakas hyväksyy, että 

hälytyspalvelut eivät välttämättä ole käytettävissä verkon rajoitusten takia. Tällaisissa tapauksissa 
hätäpuheluihin on käytettävä asiakkaan verkko-operaattorin palvelua. ACN ei ole vastuussa 
hälytyspalveluiden käytettävyydestä. 

 
29. ACN ei ole korvausvastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien 

seurannaisvahingot, jotka johtuvat DPP:lla tehtävistä yhdistämättömistä, toimimattomista tai 
keskeytyneistä hätäpuheluista, eikä hälytyspalveluille toimitettujen sijaintitietojen oikeellisuudesta. 

 
Maksut ja veloitus 

 
30. Asiakas suostuu suorittamaan kaikki ACN-digitaalipuhelinpalvelun ja ACN-laitteiden maksut riippumatta 

siitä, käyttääkö ACN-digitaalipuhelinpalvelua tai ACN-laitteita asiakas vai joku muu. Asiakkaalta veloitetaan 
luvaton ja petollinen käyttö, ellei hän ilmoita siitä ACN:lle kohdassa 20 esitetyllä tavalla. Asiakkaalta 
veloitetaan myös erikois-, lisämaksu- ja kansainvälisiin numeroihin soitetut puhelut, ellei hän ole pyytänyt 
sellaisten numerojen estämistä. 

 
31. ACN laskuttaa asiakkaalta hinnaston mukaiset maksut. Kaikkiin maksuihin sisältyy alv. Laskutamme joka 

kuukausi normaalisti etukäteen toistuvat maksut, kuten kuukausitilaukset, ja jälkikäteen käyttöön 
perustuvat maksut, kuten puhelut. Käyttöön perustuvat maksut näkyvät yleensä seuraavassa laskussa, 
mutta niitä saattaa näkyä myöhemmässäkin laskussa lain sallimissa rajoissa. Saatamme lähettää edeltäviltä 
kuukausilta oikaistuja laskuja. 
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32. ACN lähettää asiakkaalle paperisia tai sähköisiä laskuja. Paperilaskut lähetetään huoneistoon, ellemme sovi 
niiden lähettämisestä eri osoitteeseen. Sähköisten laskujen osalta ACN lähettää sähköpostitse asiakkaan 
ACN:lle antamaan sähköpostiosoitteeseen ilmoituksen, että lasku on saatavilla asiakasportaalista. 
Sähköiset laskut ovat saatavilla asiakasportaalista 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivää viikossa. Sähköisten 
laskujen tueksi annetaan sähköinen todistus takaamaan niiden alkuperän ja sisällön aitouden. Tällä hetkellä 
ACN ei lähetä paperilaskuja DPP:sta tai ACN-laitteista. Asiakkaan on ehkä maksettava (hinnaston mukainen 
summa) eriteltyjen paperilaskujen vastaanoton valitsemisesta tai laskun kopion pyytämisestä. 

 
33. Asiakas voi pyytää laskut vakiomuotoisina tai eriteltyinä. Vakiomuotoiset laskut näyttävät yhteenvedon 

puhelimen käytöstä. Eritellyt laskut antavat yksityiskohtaisia tietoja soitetuista puhelinnumeroista, joiden 4 
viimeistä numeroa saatetaan peittää. Asiakas voi vaihtaa laskutusmuodon valinnan asiakasportaalista tai 
ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Asiakkaan on ehkä maksettava (hinnaston mukainen summa) 
eriteltyjen laskujen vastaanottamisesta. 

 
34. Asiakas voi valita nyt, miten hän maksaa laskunsa, asiakasportaalista tai ottamalla yhteyttä 

asiakaspalveluun. Käytettävissä olevat maksutavat saattavat vaihdella asiakkaan ostaman ACN- 
digitaalipuhelinpalvelun tai ACN-laitteiden mukaan. Eräistä maksutavoista peritään hallintomaksu 
(hinnaston mukaan). 

 
35. Jos asiakas maksaa ACN:lle maksukortilla tai suoraveloituksella, hänen on myönnettävä ACN:lle valtuudet 

periä maksut automaattisesti maksukortilta tai pankkitililtä. Maksettavien maksujen koko summa peritään 
asiakkaan maksukortilta tai pankkitililtä eräpäivänä. Asiakkaalta veloitetaan (hinnaston mukaan) maksu, jos 
hänen maksunsa hylätty tai peruutettu. ACN perii asiakkaalta myös kaikki kulut, maksut ja kustannukset, 
joita meille maksamattomasta laskusta koituu. 

 
36. Asiakas suostuu maksamaan kaikki maksut laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä. Jos asiakas maksaa 

eräpäivän jälkeen, häneltä peritään (hinnaston mukaan) maksu, jolla ACN:lle korvataan tämän sopimuksen 
rikkominen. Vaihtoehtoisesti ACN saattaa periä häneltä maksamattomasta summasta korkoa suurimmalla 
lain sallimalla korkokannalla. ACN perii myös asiakkaalta kaikki kulut, maksut ja kustannukset, joita meille 
koituu maksamattomien tai erääntyneiden Maksujen perimisestä, mukaan lukien perintätoimistojen 
palkkiot, oikeuskulut ja asianajajien palkkiot. 

 
37. Asiakas vastaa muiden kuin ACN:n toimittamien laitteiden teknisen avun maksuista, mukaan lukien työstä, 

materiaaleista ja ACN:n tai kolmansien käynneistä koituvat maksut. Asiakkaalta saatetaan periä maksu, jos 
hän peruuttaa teknikon kanssa sovitun käynnin tai ei ole paikalla tai teknikko ei pääse huoneistoon. 
Kolmansien antaman teknisen avun maksut ovat kolmansien määräämiä. 

 
38. Asiakas suostuu korvaamaan ACN:lle kaikki menetykset, vahingot, korvaukset, kulut ja kustannukset, joita 

ACN:lle koituu, jos asiakas rikkoo tämän sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. 
 

39. Jos asiakas uskoo, että jokin maksu on virheellinen, hän voi riitauttaa sen kirjoittamalla asiasta 
asiakaspalvelulle tämän kohdan 35 mukaan. Asiakkaan täytyy maksaa kaikki maksut, joista ei ole riitaa. 



ACN Communications Finland OY 
Helsinki, Y-tunnus: 1571954-4, ALV: FI 15719544 
Postiosoite: PL 3420, 00002 Helsinki, Suomi 

Sivu 9 
FI-COMBIT&C-104 

 
 ACN-digitaalipuhelinpalvelun vakioehdot 

 

 

 

Emme keskeytä tai lakkauta ACN-digitaalipuhelinpalvelua siksi aikaa, kun tutkimme hyvässä uskossa 
syntynyttä riitaa. Jos asiakkaalla on oikeus saada jonkin Maksun palautus, sillä maksetaan ensin mahdolliset 
rästissä olevat Maksut ja loput siirretään asiakkaan tilille. Jos asiakas ei ole enää ACN:n asiakas, ACN siirtää 
mahdolliset palautukset asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille. 

 
40. Asiakkaan täytyy ilmoittaa meille laskutus- tai sähköpostiosoitteensa muuttumisesta. Asiakas voi muuttaa 

tietoja asiakasportaalista tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Asiakas on vastuussa entiseen laskutus- 
tai sähköpostiosoitteeseensa lähetetyistä laskuista, jos hän ei kerro meille muutoksesta. ACN ei ole 
vastuussa, jos lasku tai sähköposti-ilmoitus ei tule perille meistä riippumattomista syistä. 

 
Maksamatta jättämisestä johtuva palvelun keskeytys ja lakkautus 

 
41. Jos asiakas ei maksa laskuaan eräpäivään mennessä, ACN muistuttaa häntä postitse, sähköpostitse tai 

puhelimitse maksuvelvoitteestaan. Jos asiakas ei maksa laskua (tai jotain sen osaa) muistutuksessa 
todettuun määräpäivään mennessä, ACN saattaa keskeyttää asiakkaan ACN-digitaalipuhelinpalvelun. Jos 
asiakas ei maksa laskua toisessa muistutuksessa todettuun päivään mennessä, ACN saattaa keskeyttää tai 
purkaa tämän sopimuksen välittömästi ja ennakkoilmoituksetta. ACN ei ole vastuussa mistään 
menetyksistä tai vahingoista, joita tämän kohdan mukaisesta keskeytyksestä tai lakkautuksesta johtuu. 

 
Palvelun keskeytys 

 
42. ACN saattaa keskeyttää ACN-digitaalipuhelinpalvelun laskun maksamatta jättämisen vuoksi, kuten 

kohdassa 41 on esitetty. 
 

43. ACN voi keskeyttää ACN-digitaalipuhelinpalvelun tai lopettaa tämän sopimuksen välittömästi ilman 
ennakkoilmoitusta, jos (a) asiakas merkittävällä tavalla tai toistuvasti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja 
siten, että toistuvalla tarkoitetaan kolmea (3) tai useampaa rikkomusta kuuden kuukauden sisällä; (b) 
asiakas hakeutuu konkurssiin, saneeraukseen tai maksukyvyttömyysmenettelyyn tai jos tällaisia toimia 
aloitetaan asiakasta kohtaan; (c) asiakas toimillaan vaarantaa ACN-digitaalipuhelinpalvelun vakauden, 
turvallisuuden tai käytettävyyden, ei noudata hyväksyttävää käyttötapaa, tai osoittaa merkkejä 
mahdollisesta väärinkäytöstä, petoksesta tai epätavallisesta tai liiallisesta käytöstä; (d) ACN epäilee 
kolmannen osapuolen petosta; (e) valtion virasto esittää sitä edellyttävän käskyn, ohjeen tai vaatimuksen; 
tai (f) ACN ei enää pysty tarjoamaan ACN-digitaalipuhelinpalvelua itsestään riippumattomista syistä. 

 
44. Jos asiakkaan ACN-digitaalipuhelinpalvelu keskeytetään, hän ei pysty soittamaan muualle kuin 

hälytyspalveluihin ja tiettyihin muihin numeroihin ja saapuvat puhelut estetään myös. Asiakkaan täytyy 
kysyä asiakaspalvelulta, mihin toimiin hänen on ryhdyttävä palvelun palauttamiseksi. Asiakkaalta saatetaan 
periä hinnaston mukainen maksu ACN-digitaalipuhelinpalvelun palauttamiseksi. 

 
45. Jos asiakkaan ACN-digitaalipuhelinpalvelu keskeytetään asiakkaan toimien tai laiminlyöntien vuoksi, hän 

suostuu (a) suorittamaan kaikki maksut keskeytyksen aikana; (b) hyvittämään ACN:lle kaikki maksut, kulut 
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ja kustannukset, joita ACN:lle on keskeytyksestä ja palvelun palautuksesta koitunut; ja (c) siihen, ettei ACN 
ole vastuussa mistään asiakkaan mahdollisesti kärsimistä menetyksistä. 

 
46. Jos ACN keskeyttää ACN-digitaalipuhelinpalvelun, se ei estä ACN:ää purkamasta tätä sopimusta kohdan 53 

nojalla. 
 
Tämän sopimuksen lopettaminen 

 
Peruutusoikeudet 

 
47. Kuluttaja saa perua tämän sopimuksen 14 päivän kuluessa voimaantulopäivästä kohdassa 6 kuvaillulla 

tavalla ("Peruutusjakso") syytä antamatta. Jos asiakas ostaa ACN-laitteita, hän voi peruuttaa sopimuksen 
14 päivän kuluessa ACN-laitteiden vastaanottamisesta. 

 
48. Voidakseen käyttää peruutusoikeuttaan asiakkaan on lähetettävä joko asiakasportaalista saatava täytetty 

peruutuslomakemalli tai muu kirjallinen viesti ACN:lle tai soitettava asiakaspalveluun ja vahvistettava 
peruutus kirjallisesti. Tämän kohdan 53 antama oikeus ei koske yritysasiakkaita. 

 
49. Jos asiakas käyttää peruutusoikeuttaan, hyvitämme asiakkaalle kaikki häneltä saadut maksut, mukaan 

lukien hänen ostamiensa ACN-laitteiden lähetyskulut, 14 päivän kuluessa päivästä, jona hän on ilmoittanut 
meille päätöksestään peruuttaa tämän sopimuksen. ACN maksaa asiakkaalle hyvityksen samalla 
maksutavalla, jolla hän maksoi meille, ellemme sovi hänen kanssaan muusta. 

 
50. Jos asiakas on ostanut ACN-laitteita, ne täytyy palauttaa ACN:lle hyvityksen saamiseksi asiakkaan omalla 

kustannuksella 14 päivän kuluessa siitä, kun asiakas on käyttänyt peruutusoikeuttaan, ellei ACN neuvo 
muuta. Voimme pidättää hyvityksen, kunnes vastaanotamme ACN-laitteet tai asiakas toimittaa todisteen 
siitä, että hän on lähettänyt ne meille. Jos asiakas vahingoittaa tai jättää palauttamatta ACN-laitteet, 
hänellä ei ehkä ole oikeutta täysimääräiseen hyvitykseen. 

 
51. Jos asiakas pyytää meitä peruutusjakson aikana aloittamaan ACN-digitaalipuhelinpalvelun toimittamisen ja 

me olemme alkaneet toimittaa pyydettyä ACN-digitaalipuhelinpalvelua, asiakas saattaa silti käyttää 
peruutusoikeuttaan. Hänen täytyy kuitenkin maksaa palvelusta hänelle toimitettu suhteellinen osuus siihen 
asti, kun hän antaa peruutusilmoituksen. 

 
Asiakkaan tekemä sopimuksen purku peruutusjakson jälkeen 

 
52. Peruutusjakson umpeuduttua asiakas saa purkaa tämän sopimuksen antamalla 30 päivän 

ennakkovaroituksen kirjallisesti tai soittamalla asiakaspalveluun. Jos asiakas ilmoittaa puhelimitse 
haluavansa purkaa tämän sopimuksen, peruutus on vahvistettava kirjallisesti. Jos asiakas purkaa 
sopimuksen alkukauden aikana, asiakkaan on ehkä maksettava ACN:lle korvaus kohdassa 55 esitetyllä 
tavalla. 
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ACN:n tekemä sopimuksen purku 

 
53. ACN saa purkaa tämän sopimuksen Kohdan 41 perusteella, jos asiakas ei maksa laskua. ACN saa purkaa 

tämän sopimuksen milloin muulloin tahansa mistä tahansa syystä antamalla 30 päivän kirjallisen 
ennakkovaroituksen. 

 
Sopimuksen purkamisen seuraukset 

 
54. Tämän sopimuksen purkaminen johtaa asiakkaan ACN-digitaalipuhelinpalvelun katkaisuun, jolloin asiakas ei 

pysty soittamaan eikä vastaanottamaan puheluja. Asiakas saattaa myös menettää puhelinnumeronsa 
pysyvästi. 

 
55. Sopimuksen päättyessä ACN lähettää asiakkaalle viimeisen laskun. Asiakas suostuu maksamaan kaikki 

maksut päättymispäivään asti. Jos asiakkaan ACN-digitaalipuhelinpalvelu on alkukauden alainen ja asiakas 
purkaa sopimuksen alkukauden aikana, hän suostuu maksamaan ACN:lle aikaisesta purkamisesta 
soveltuvien lakien salliman korvauksen. Tämä korvaus saattaa koostua (a) jäljellä olevista ACN-laitteiden 
maksuista; (b) jäljellä olevista toistuvista kuukausimaksuista alkukauden loppuun asti; ja (c) 
toimeenpanemattomista maksuista (kuten aktivointimaksuista) tai asiakkaan peruutetusta ACN- 
digitaalipuhelinpalvelusta saamista alennuksista, jotta ACN pääsee takaisin tilanteeseen, jossa se olisi ollut, 
jos sopimuksen Alkujakso olisi käyty loppuun. Alkujakson jälkeen asiakkaalta saatetaan periä maksu tämän 
sopimuksen purkamisen yhteydessä. Tällaiset maksut on esitetty yksityiskohtaisesti hinnastossa. Jos 
asiakkaalle tulee tehdä palautus, ACN vähentää sen asiakkaan tämän sopimuksen mukaan velkaa olevasta 
summasta. 

 
Henkilökohtaisten tietojen kerääminen ja käyttäminen 

 
56. ACN kerää, ylläpitää ja käsittelee henkilötietoja, kuten asiakkaiden nimiä, osoitteita ja syntymäaikoja, 

("Henkilötiedot") EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ("GDPR") puitteissa sähköisillä tai muilla keinoilla 
tämän sopimuksen mukaisen suorituksemme yhteydessä, lakisääteisten velvoitteidemme 
noudattamiseksi ja muihin lain sallimiin tarkoituksiin, mukaan lukien (a) ACN-digitaalipuhelinpalvelun 
ja ACN-laitteiden toimittamisen asiakkaalle; (b) tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidemme 
suorittamisen ja oikeuksiemme käyttämisen; (c) sopimusta koskevien velvoitteidemme täyttämisen 
kolmansille osapuolille; (d) oikeus-, rahoitus-, liikelaskenta- ja hallintotoiminnot; sekä (e) ACN:n laillisten ja 
sopimusoikeuksien suojelun. Asiakas tunnustaa, että hänen henkilötietojensa antaminen tällaisiin 
tarkoituksiin on olennaista ACN:n tämän sopimuksen suorittamiselle. Jos asiakas ei anna 
henkilötietojaan eikä pidä niitä ajan tasalla tai peruu suostumuksensa henkilötietojensa käyttöön, 
ACN saattaa estyä toimittamasta asiakkaalle ACN-digitaalipuhelinpalvelua. Paitsi sikäli, kuin tässä 
kohdassa 56 on esitetty, tai laki niin vaatii, asiakkaan henkilötiedot pidetään luottamuksellisina. 

 
57. Asiakas suostuu ilmoittamaan henkilötietonsa (a) ACN Europe B.V:lle ja muille ACN:n tytäryhtiöille; (b) 

näiden vastaaville työntekijöille, ulkoisille konsulteille, neuvojille, myyjille ja muille kolmansille 
osapuolille; (c) ACN:n liikekumppaneille; ja (d) muille kolmansille osapuolille lain sallimalla tavalla. 
Asiakas tunnustaa, että eräät tietojen saajat saattavat 
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sijaita Euroopan Unionin ulkopuolisissa maissa, mukaan lukien Yhdysvallat, joihin siirron GDPR tai 
muu sovellettava laki sallii. 

 
58. Jos asiakas suostuu henkilötietojensa käyttämiseen ACN:n ja kolmansien tekemään mainontaan, 

markkinointiin ja muiden tuotteiden ja palvelujen tarjontaan, hän suostuu myös vastaanottamaan 
mainontaa postitse, sähköpostitse tai muiden tiedotusvälineiden kautta. Tämä suostumus voidaan perua 
milloin tahansa ottamalla yhteys asiakaspalveluun. 

 
59. ACN saattaa ilmoittaa asiakkaan nimen, osoitteen ja puhelinnumeron puhelinluettelojen julkaisijoille ja 

numerotiedustelupalvelujen tuottajille, ellei asiakas pyydä meitä olemaan ilmoittamatta näitä tietoja. Jos 
laki niin vaatii, saatamme ilmoittaa tällaiset tiedot, vaikka asiakas on kieltänyt meitä tekemästä niin. 

 
60. Asiakas suostuu siihen, että ACN saa ilmoittaa hänen henkilötietonsa ja tilihistoriansa luottokelpoisuus- ja 

petoksenestolaitoksille. Asiakas tunnustaa ja suostuu siihen, että sellaiset laitokset saavat pitää nämä 
tiedot tallessa ja ilmoittaa ne kolmansille luottoriskin arvioimiseksi, petosten estämiseksi ja velallisten 
jäljittämiseksi. 

 
61. Asiakas suostuu siihen, että hänen puhelinnumeronsa saattaa näkyä soiton vastaanottajille. Kun asiakas 

ostaa ACN-digitaalipuhelinpalvelun ACN:ltä, hän saa kertoa ACN:lle, jos hän ei halua puhelinnumeronsa 
näkyvän. Emme kuitenkaan voi taata, että asiakkaan numero ei näy hänen soittaessaan puheluja muiden 
puhelinoperaattorien tilaajille. ACN saa aina ilmoittaa asiakkaan nimen, osoitteen ja puhelinnumeron 
hälytyspalveluille tai lain niin vaatiessa. 

 
62. Asiakas suostuu siihen, että ACN saa valvoa, taltioida ja arkistoida asiakkaan ja ACN:n välisiä puheluja sekä 

kirjallisia viestejä (mukaan lukien sähköposteja) koulutus-, palvelulaatu-, markkinointi-, oikeus- ja 
sääntelytarkoituksiin. 

 
63. Asiakas saa tarkastaa, korjata ja poistaa henkilötietojaan lähettämällä asiakaspalveluun kirjallisen pyynnön. 

Asiakas suostuu päivittämään henkilötietonsa niiden muuttuessa asiakasportaalin avulla tai ottamalla 
yhteyttä asiakaspalveluun. 

 
Tämän sopimuksen muutokset 

 
ACN:n tekemät muutokset 

 
64. ACN saa muuttaa tämän sopimuksen ehtoja antamalla asiakkaalle ilmoituksen muutoksesta. Jos 

mahdollista, ACN antaa asiakkaalle ennakkoilmoituksen kaikista muutoksista. ACN saattaa tehdä 
muutoksia ilmoittamatta niistä ennakkoon laillisten tai sääntelyvaatimusten täyttämiseksi. Jos ACN tekee 
tähän sopimukseen muutoksia (paitsi jos ne ovat lain vaatimia), ACN antaa asiakkaalle vähintään 
kuukauden varoituksen sellaisista muutoksista ja asiakkaalla on oikeus purkaa tämä sopimus maksamatta 
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sakkoa tai peruutusmaksua. Jos asiakas jatkaa ACN-digitaalipuhelinpalvelun käyttämistä muutoksen 
voimaantulon jälkeen, asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutoksen. 

 
65. ACN saa muuttaa asiakkaan liittymätyyppiä ACN-digitaalipuhelinpalvelun käytön perusteella tai muista 

syistä ACN:n kohtuullisella harkinnalla. ACN ilmoittaa kaikista sellaisista muutoksista ja uuden liittymän 
yksityiskohdista. Asiakkaalla on oikeus purkaa tämä sopimus kohdan 64 perusteella, jos muutos aiheuttaa 
hänelle olennaista haittaa. 

 
Asiakkaan tekemät muutokset 

 
66. Asiakas saa muuttaa ACN-digitaalipuhelinpalveluaan asiakasportaalista tai ottamalla yhteyttä 

asiakaspalveluun. Ilmoitamme asiakkaalle muutoksen vaikutuksesta maksuihin. Asiakkaan on ehkä 
solmittava uusi sopimus, johon kuuluu uusi alkukausi, jos hän lisää ACN-palveluja. ACN saattaa hylätä 
asiakkaan ACN-palvelujen lisäyspyynnön, jos hänellä on ACN:lle suoritettavia maksuja rästissä. Asiakkaan 
on ehkä maksettava korvaus kohdan 55 nojalla, jos hän poistaa ACN-digitaalipuhelinpalvelun sen 
alkukauden aikana. Jos asiakas muuttaa ja haluaa siirtää ACN-digitaalipuhelinpalvelun uuteen 
osoitteeseensa, hänen on otettava asiakaspalveluun yhteys vähintään 30 päivää ennen muuttoa. ACN 
auttaa asiakasta siirtämään ACN-digitaalipuhelinpalvelun hänen uuteen kotiinsa, jos mahdollista. Asiakkaan 
on ehkä suoritettava hinnaston mukainen maksu ACN-digitaalipuhelinpalvelun siirtämiseksi. 

 
Vastuuvapauslauseke 

 
67. ACN ei vastaa mistään voittojen, myynnin, liikevaihdon, sopimusten tai asiakkaiden menetyksestä, maineen 

vahingoittumisesta, ohjelmiston, datan, tietojen tai tietokone- tai muun laitteiston menetyksestä tai 
vahingoista, yritysjohdon tai henkilöstön ajan menetyksestä, välillisistä tai seurannaismenetyksistä tai 
muista menetyksistä, joita ACN ei olisi voinut kohtuullisesta ennakoida, riippumatta siitä, perustuuko 
sellainen vaade laiminlyöntiin, sopimusrikkomukseen, harhaanjohtamiseen tai ACN-digitaalipuhelinpalvelun 
menetykseen tai käyttämättömyyteen. 

 
68. ACN ei ole korvausvastuussa, jos asiakas (a) käyttää ACN-digitaalipuhelinpalvelua tai ACN-laitteita tätä 

sopimusta tai hyväksyttävää käyttötapaa rikkovalla tavalla; (b) muuttaa ACN-digitaalipuhelinpalvelua tai 
ACN-laitteita; tai (c) käyttää ACN-digitaalipuhelinpalvelua tai ACN-laitteita epänormaaleissa tai virheellisissä 
käyttöoloissa. 

 
69. Mikään tässä kohdassa ei rajoita korvausvastuutamme, jos asiakas loukkaantuu tai kuolee ACN:n 

laiminlyönnin johdosta. 
 
Muita asioita, jotka meidän on kerrottava 

 
70. Euroopan Unionin sähköromudirektiivin (WEEE) mukaan ACN-laitteita ei pidä hävittää lajittelemattomien 

jätteiden mukana, koska sähkölaitteissa saattaa olla vaarallisia aineita, jotka saattavat vaikuttaa 
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ympäristöön ja terveyteen. Asiakkaan tulee kysyä asiakaspalvelulta tietoja hänen käytettävissään olevista 
palautus- ja keräysjärjestelmistä. 

 
71. Jos asiakas on eri mieltä maksusta tai jostain muusta ACN-digitaalipuhelinpalvelun seikasta, hänen on 

otettava yhteys asiakaspalveluun. ACN pyrkii ratkaisemaan kaikki erimielisyydet, joita asiakkaalla on. Jos 
emme voi ratkaista erimielisyyttä, asiakas saa ottaa yhteyden Kilpailu- ja kuluttajavirastoon (www.kkv.fi/), 
Kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi) tai Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:een 
(www.asml.fi). 

 
72. Jos olet ostanut tuotteen tai palvelun verkossa, voit käyttää kiistasi ratkaisemiseksi Verkkovälitteistä 

riidanratkaisua (Online Dispute Resolution, "ODR"). ODR on Euroopan komission hallinnoima ja toimii 
kaikilla EU:n kielillä. Tietoa valituksen jättämiseksi ODR:n kautta on saatavilla osoitteesta ec.europa.eu/odr. 
Jos valitset käyttää ODR-foorumia, käytä viitteenä suomi.digitaalinen@acneuro.fi asiakaspalvelun 
sähköpostiosoitetta. 

 
73. Tämä sopimus ja kaikki siitä syntyvät oikeudet ja velvoitteet ovat Suomen lain sääntelemiä. Asiakas alistuu 

Suomen tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan kaikkien tästä sopimuksesta syntyvien riitojen 
ratkaisemiseksi. 

 
74. Tämä sopimus on asiakkaalle henkilökohtainen eikä hän saa siirtää sitä. Ellei soveltuvassa laissa 

nimenomaan niin määrätä, tämä sopimus ei anna kolmansille osapuolille mitään oikeuksia. ACN saattaa 
hyväksyä asiakkaan tiliä koskevia ohjeita kaikilta henkilöiltä, joiden uskomme toimivan asiakkaan luvalla. 
ACN saattaa siirtää tämän sopimuksen lain sallimalla tavalla. 

 
75. Se, että jompikumpi sopimusosapuolista ei käytä tai pane täytäntöön jotain tämän sopimuksen mukaista 

oikeutta, valtaa tai oikeuskeinoa, ei merkitse niistä luopumista. 
 

76. Jos jokin tämän sopimuksen ehto todetaan laittomaksi, virheelliseksi tai toimeenpanokelvottomaksi, se ei 
vaikuta sopimuksen muihin ehtoihin. 


