
 

Ouman L6kk-liittymä        Toimitus- ja erityisehdot 
 

1. Yleistä 
 

Näitä ehtoja sovelletaan Ouman Oy:n asiakkaalle toimittamiin Ouman L6kk-liittymän 
kestosopimukseen ja soveltuvin osin muihin Ouman Oy:n viestintäpalveluihin. Ouman 
L6kk-liittymällä tarkoitetaan määräaikaista tai toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta 
Ouman L6kk-liittymästä. 
 
Palvelun toimituksessa ja käytössä noudatetaan ensisijaisesti tämän asiakirjan ehtoja, 
sekä Ouman Oy:n yleisiä toimitus- ja takuuehtoja (liitteenä). Muilta osin (asiakirjassa 
kuvaamattomin osin) sovelletaan DNA:n matkaviestinpalveluiden yleisiä toimitusehtoja ja 
DNA Oy:n palveluiden yleisiä sopimusehtoja yrityksille ja yhteisöille sekä DNA Oy:n 
puhepalveluiden eritysehtoja. 
 
Linkit: 
https://www.dna.fi/fi/yleisetsopimusehdot  
https://www.dna.fi/yrityksille/ota-yhteytta/laskutus-ja-sopimusehdot  
https://www.dna.fi/puhepalveluiden-erityisehdot 
 
Ouman L6kk -liittymä on tarkoitettu ainoastaan konekommunikaatioon. Tässä 
konekommunikaatiolla tarkoitetaan tekstiviestiliikennettä päätelaitteen ja 
kiinteistöautomaatiolaitteen välillä. 

 
2. Määräaikainen GSM-L6kk-liittymä  

 
Ouman Oy myy määräaikaista 6kk:n GSM-liittymää (L6kk) erillisenä liittymänä tai GSM-
modeemin kanssa. L6kk-liittymä on konekommunikaatioon tarkoitettu 6 kk:n 
määräaikainen GSM-liittymä. Liittymän käyttöaika on toimituksesta 6 kuukautta, jonka 
jälkeen liittymä suljetaan, ellei liittymäasiakas ole tehnyt GSM-L6kk-liittymästä 
kestotilausta Oumanilta. Liittymän käyttöajan loputtua kaikenlaisen viestiliikenteen 
lähettäminen liittymästä estyy. Tämä koskee myös mm. mahdollisia hälytystyyppisiä 
viestejä, jolloin viestiliikenteen loppumisesta koituvat mahdolliset välilliset tai välittömät 
vahingot jäävät liittymän käyttäjän omalle vastuulle.  

 
3. Määräaikaisen GSM-L6kk-liittymän muuttaminen kestotilausliittymäksi  

 
Määräaikainen GSM-L6kk–liittymä voidaan muuttaa toistaiseksi voimassaolevaksi 
kestotilausliittymäksi, kun liittymäasiakas tekee kestotilauksen Oumanille ennen 6 kk:n 
määräajan umpeutumista. Tilaus voidaan tehdä sähköisesti osoitteessa 
www.ouman.fi/tilaukset tai tilauslomakkeella.  

 
4. GSM-L6kk-liittymän laskutus sekä ylläpito- ja käyttökulut 

 
Määräaikainen GSM-L6kk-liittymä sisältää liittymän ylläpidon 6 kuukauden ajalta sekä 
150 tekstiviestiä.  
 
GSM-L6kk-kestotilausliittymän käytöstä laskutetaan 12 kk:n jaksoissa. Liittymään 
sisältyy perusmaksut 12 kuukauden ajalta sekä yhteensä 300 tekstiviestiä/laskutusjakso. 
Ylimenevistä viesteistä laskutetaan.  
 
Hinnat (alv 0%) 17.11.2016: perusmaksu 48€/12kk ja ylimenevät viestit 0,09€/viesti. 
Ouman pidättää oikeuden hintamuutoksiin. Voimassa olevat hinnat ovat tarkistettavissa 
Ouman Oy:n myynnistä.  

 

https://www.dna.fi/fi/yleisetsopimusehdot
https://www.dna.fi/yrityksille/ota-yhteytta/laskutus-ja-sopimusehdot
https://www.dna.fi/puhepalveluiden-erityisehdot


 

 
5. GSM-L6kk-liittymän irtisanominen 

 
GSM-L6kk-liittymä voidaan katkaista laskutusjaksoittain. Liittymissopimus raukeaa 
laskutusjakson vaihtuessa, kun irtisanomisilmoitus on toimitettu kirjallisesti 
allekirjoituksella varustettuna Oumanille vähintään 1 kk ennen laskutusjakson 
päättymistä.  

 
6. GSM-L6kk-liittymän erityisehdot ja käyttörajoitukset 

 
GSM-L6kk-liittymä on tarkoitettu ainoastaan konekommunikaatioon. 
Konekommunikaatiolla tarkoitetaan tekstiviestiliikennettä GSM-puhelimen ja 
kiinteistöautomaatiolaitteen välillä. Liittymien käyttö muuta tarkoitusta varten on 
kielletty.  
 
Ouman ei vastaa väärinkäytön kustannuksista (liittymää käytettäessä esim. 
puheviestintään). Tällaisista kustannuksista vastaa aina joko liittymän loppukäyttäjä 
(loppukäyttäjän ollessa tiedossa) tai L6kk-liittymän Ouman Oy:ltä hankkinut 
sopimuskumppani. 
  
Liittymää todistettavasti muuhun kuin konekommunikaatioon käytettäessä Ouman Oy:llä 
on yksipuolisesti oikeus sanoa välittömästi liittymä irti. Irtisanomistapauksessa 
tietoliikenteen liittymästä lähettäminen ja vastaanottaminen estyvät. Tällaisessa 
tapauksessa Ouman Oy ei vastaa mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista. 
Tämä koskee myös esim. hälytystyyppisiä viestejä. 
 

  




