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TUOTTEET KAIKKI HINNAT alv 24% 

VALOKUITULIITTYMÄT Liittymän perushinta Kaapelihinta  

Uusi valokuituliittymä verkon varrella 1)   1.450,00 € * 14,50 €/m 1) • Lopullinen hinta määräytyy asiakkaalle lasketun 
tarjouksen perusteella. 

Kiepin muutos toimivaksi liittymäksi 868,00 €  sisältyy hintaan  

1) Liittymän perushintaan sisältyy enintään 100 m kaapelia. 

         Mahdollisuus korottomaan osamaksuun, kysy lisää Kuhlasta.   

Mahdollisuus myös kotitalousvähennykseen, kysy lisää  www.vero.fi 

 

MUUT MAKSUT KAIKKI HINNAT alv 24% 

Laitteet ja niiden asennus. Käyttövalmis liittymä tarvitsee toimiakseen päätelaitteen asennuksineen. Kuituhitsaus sisältyy liittymismaksuun. 

Päätelaite 200,00 € Telian Avoin Kuitu -päätelaite 

WLAN-reititin (toimitusmyyntinä) 100,00 € Asiakas voi itse hankkia WLAN-reitittimen Kuhlan spesifikaation 
mukaisesti.  

Asennus, hintaan sisältyy tunnin (1 t) työ, 
ylimenevä osuus 65,00 €/h  

85,00 
 
 
 

65,00 €/tunti 

Perushinta sisältää tunnin työn. Tyypillisesti liittymän asennus 
vaatii asentajilta 2 käyntiä (päätelaitteen ja häntäkaapelin 
asennus; liittymän aktivointi). 
 
Asiakkaan laitteista johtuva yhteysvika. 

Matkakustannukset 0,60 €/km Asentajan käynti 

Asentaja laskuttaa mahdollisista lisätöistä  (esim. läpivientireiän teosta tai sisäkaapelien asentamisesta) oman hinnastonsa mukaisesti. 

Suunnittelu- ja varautumiskustannukset liittymän peruuttamisessa ja irtisanomisessa 

Liittymäsopimuksen irtisanominen asiakkaasta 
johtuvista syistä. 

Ennakkomaksua ei palauteta. 
KS. sopimusehdot + hinnasto 

Valokuituliittymän kuukausimaksut 

Verkkomaksu, kuluttajaliittymä 36,60 €/kk Ei sisällä palveluja 

Verkkomaksu, musta kuitu -liittymä 49,60 €/kk • 40 €/kk + alv 

• Vain yritysasiakkaille 

Kausiliittymän (tai suljetun) liittymän 
ylläpitokulu sulkuaikana 

9,92 €/kk Kausiliittymässä sulkuaika enintään 6 kk/v 

 

PALVELUMAKSUT AVOIN KUITU palveluntuottajat: Kuuskaista, Lounea, Seltimil, Telia 

  Palveluntuottajien hinnaston mukaisesti 

Liittymän muut kulut  

Liittymän avaus sen valmistumisen jälkeen  
tai suljetun liittymän avaus 

100,00 € 

• Valmiusliittymän avaus tai käyttämättömänä olleen liittymän 
avaus 

• Valmiin liittymän avaus >1 kk valmistumisen jälkeen  

• Maksamattomien verkkomaksujen vuoksi suljetun liittymän 
avaus. Palveluntuottajat perivät lisäksi avausmaksut oman 
hinnastonsa mukaan. 

Kausiliittymän avausmaksu 50,00 € Joka kerta, kun kausiliittymä otetaan aktiivikäyttöön.  

Palveluiden muut kulut  

Paperinen lasku 3,00 €/lasku  

Sähköpostilasku 0,00 €/lasku  

Verkkopankkilasku 0,00 €/lasku  

Maksukehotus 5,00 €/kerta  
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