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VALOKUITUVERKON PALVELUT OMAKOTITALOON
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HINNAT
Tämä hinnasto ja toimitussisältö ovat voimassa vain nykyisen valokuituverkon piirissä oleviin
omakotitaloihin. Tarkista oman kiinteistösi saatavuus osoitteessa www.raumanenergia.fi.
Valokuituverkkoon liittyminen

Hinta

Liittymismaksu

970 €

Asiakaslaite KEVÄTKAMPANJA*

0 € (norm. 179 €)

Liittymismaksun kotitalousvähennyskelpoinen osuus on 420 €.
* Tarkista kampanja-ajat alueittain www.raumanenergia.fi/valokuitu/valokuituverkon-alueet-jamyyntiaikataulu

Sukkela nettiyhteys

Kuukausihinta

SUKKELA 200

32,90 €

-

Internetyhteys 200M/200M

-

Maxivision IPTV Peruspalvelu 20 HD-tason TV-kanavaa kahteen televisioon ja mobiililaitteeseen (*

49,90 €

SUKKELA 1000
-

Internetyhteys 1G/1G

-

Maxivision IPTV Peruspalvelu 20 HD-tason TV-kanavaa kahteen televisioon ja mobiililaitteeseen (*

Sopimus on määräaikainen 24 kuukautta ja jatkuu sen jälkeen toistaiseksi voimassaolevana.
*) IPTV Peruspalvelun saa käyttöön tilaamalla Maxivision boksin ja aktivoimalla palvelun käyttöön osoitteessa www.maxivision.fi/rauma. IPTV Peruspalvelua voi laajentaa maksukanavilla ja tallennuspalvelulla. Lisätietoja palvelusta www.maxivision.fi.
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LASKUTUS
Liittymismaksu ja asiakaslaite laskutetaan kun liittymä ja asiakaslaite on toimitettu.
Palveluhinnat laskutetaan kahden kuukauden välein. Ensimmäinen laskutusjakso alkaa kytkentää seuraavan kuun alusta.
Maxivision boksin laskuttaa Maxivision.
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LIITTYMÄ
Liittymän ja kytkennän toimitussisältö on kuvattu kohdassa 3.1. Liittymän toimitussisältö.
Liittymispiste on kuitupäätekotelossa, jossa maakaapeli muuttuu sisäjohtokaapeliksi. Asiakas
vastaa kaapeloinnin ja laitteiden ylläpidosta tästä liityntäpisteestä eteenpäin.

3.1

Liittymän toimitussisältö
Liittymismaksuun sisältyy liittymisoikeus valokuituverkkoon sekä kaapeloinnit ja asennukset
seuraavasti:
-

Liittymiskaapeli päätetään kuitupäätekoteloon, joka asennetaan yleensä tekniseen tilaan tai talon ulkoseinälle

-

Sisäkuitukaapeli kuitupäätekotelosta taloon sisälle asennettavaan sisäkuiturasiaan

-

Kuitupäätekotelon ja sisäkuiturasian asennus ja kaapeleiden kytkennät

-

Asiakaslaitteen kytkentä sisäkuiturasiaan

Liittymis ja kytkentämaksuun eivät sisällyt seuraavat työt:

3.2

-

Ulko- tai väliseinään tehtävä kaapelin läpivientireikä

-

Sisäkuitukaapelin asennus ja kiinnitys kuitupäätekotelosta sisäkuiturasiaan

-

Maadoitettu sähköpistorasia asiakaslaitetta varten

-

Mahdollinen sisäverkkokaapelointi asiakaslaitteelta eteenpäin

Lisätyöt
Läpivientireiän ja sisäkuitukaapelin asennustyöt asiakas voi tilata lisähintaan asennusmaksulla
160 euroa. Nämä työt asiakas voi teettää myös alan urakoitsijalla tai tehdä ne itse. Läpiviennit
pitää olla tehtynä ennen liittymän kytkentää.
Mikäli tonttiosuuden kaapelointi on tekemättä, niin 30.9.2019 mennessä tehtyihin tilauksiin
koneella tehty kaivuu kuuluu liittymän hintaan. Pintatyöt sekä viimeistely jäävät asiakkaan tehtäväksi. Tämän jälkeen tonttiosuuden kaapelointi on asiakkaan vastuulla.

3.3

Liittymän ylläpito
Mikäli asiakas irtisanoo palvelusopimuksen internetpalvelusta, niin liittymästä veloitetaan palveluhinnaston mukaista liittymän ylläpitomaksua.
Kun ylläpidossa olevaan liittymään tehdään palvelusopimus, peritään palvelun aloittamisesta
palveluhinnaston mukainen kytkentämaksu.
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MUUT PALVELUHINNAT

Palvelu

Kuukausihinta

Sähköinen lasku kahden kuukauden välein
Paperilasku tai muu laskutusjakso
Maksumuistutus

ilmainen
3 euroa/kpl
10 euroa /kpl
79 euroa/kytkentä

Kytkentämaksu
(Katkaistun palvelusopimuksen tai ylläpidossa olevan liittymän
kytkentä)
Liittymän ylläpitomaksu (jo ei palvelua)
Kiinteä IPv4-osoite kuluttajaliittymään

18 euroa/kk
79 euroa/käynti

Asiakaskäynti
(esim. asiakaslaitteen toimitus ja asennus muulloin kuin liittymän
kytkennän yhteydessä)
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3,90 euroa/kk

MUUT EHDOT
Muut liittymis ja palveluehdot on kuvattu dokumenteissa:
-

Liittymäsopimusehdot kuluttajille

-

Yleiset palvelusopimusehdot kuluttajille

-

IPTV-palveluehdot palveltuottajan sivuilla www.maxivision.fi
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