Osuuskunta
Helsingin valokuidut

HINNASTO 22.12.2020

Valokuituliittymien hinnasto Marttilan ja Reimarlan alueella

1. Perusliittymä
Perusliittymä:
 Yksi liittymä yhteen kiinteistöön: liittymämaksu alkaen 1750,00 €¹⁾, ylläpito 12,40
€/kk²⁾. Ei sisällä kaivamista tontin alueella. Kaivamisen voi tilata erikseen n. 250 €
hintaan. Tonttiosuuden kaivamisen hintaan kuuluu peittäminen, mutta ei viimeistelyä
(haravointi + nurmetus).
Paritalojen ja rivitalojen lisäliittymät:
 Toinen liittymä samaan kiinteistöön: liittymämaksu alkaen 1687,50 € ¹⁾, ylläpito 12,40
€/kk ²⁾
 Kolmas liittymä samaan kiinteistöön: liittymämaksu alkaen 1125,00 € ¹⁾, ylläpito 12,40
€/kk ²⁾
 Neljäs liittymä samaan kiinteistöön: liittymämaksu alkaen 562,50 € ¹⁾, ylläpito 12,40
€/kk ²⁾
Liittymät rakennetaan avaimet käteen -periaatteella. Valokuidut tuodaan Asiakkaan taloon ja
asennetaan käyttövalmiiksi.
Lopulliset hinnat vahvistaa aina tilauskohtaisesti osuuskunnan hallitus. Tämän hinnaston hinnat
ovat suuntaa antavia.
 Asiakkaan omaan käyttöön on varattu 4 kpl valokuitua aluejakamoon asti
Liittymän toimitukseen sisältyy:
 Valokuituliitinten kotelo taloon sisälle, 4 kpl valokuiduille
 30 m ohut ja joustava sisäasennuskaapeli valokuituliitinten kotelon ja jatkoskotelon
välille
 Jatkoskotelo talon ulkoseinälle ja valokuituyhteydet aluejakamoon asti
 Asennustyöt
 Huomio! Asiakas vastaa aina ulkoseinäläpiviennin paikan määrityksestä.
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Liittymän toimitukseen ei sisälly:
 Internet-, televisio- tms. palveluja (palveluja on saatavilla avoin verkko -periaatteen
mukaisesti valokuituliittymän kautta erikseen)
 Palvelujen käytön edellyttämät verkon aktiivilaitteet (kuitupääte / WLAN- reititin)

Nettiliittymä ja operaattorin aktiivilaite ovat operaattorikohtaisessa hinnastossa.
Ylläpitomaksuilla katetaan alueen valokuituverkon viankorjaukset, vakuutukset,
erillismaksuttomat muutostyöt sekä muita osuuskunnan toiminnan muita kuluja.

2. Liittymävaraukset käyttöönotto
 Liittymävarauksen päivittäminen perusliittymäksi on mahdollista jos verkon rakentamisen
aikana on maksettu 500,00 €/kpl liittymävaraus ja tehty tästä sopimus ¹⁾.
 Liittymävarauksen käyttöönottomaksu on 1250,00 € ¹)
Valokuidut on tuotu toimitusosoitteen tontin rajalle. Tontin osuuden kaapeliuran toteuttaminen
tapahtuu osakkaan kustannuksella kuten kohdassa 1) on kuvattu tai se voidaan teettää
osuuskunnan toimesta, jolloin maksu on 250 €
 Asiakkaan omaan käyttöön on varattu 4 kpl valokuituja aluejakamoon asti
Liittymän toimitukseen sisältyy:
 Valokuituliitinten kotelo taloon sisälle, 4 kpl valokuiduille
 30 m ohut ja joustava sisäasennuskaapeli valokuituliitinten kotelon ja jatkoskotelon
välille
 Jatkoskotelo talon ulkoseinälle ja valokuituyhteydet aluejakamoon asti
 Asennustyöt
 Huomio! Asiakas vastaa aina ulkoseinäläpiviennin paikan määrityksestä.
Liittymän toimitukseen ei sisälly:
 Internet-, televisio- tms. palveluja (palveluja on saatavilla avoin verkko -periaatteen
mukaisesti valokuituliittymän kautta erikseen)
 Palvelujen käytön edellyttämät verkon aktiivilaitteet (kuitupääte/WLAN- reititin)
Nettiliittymä ja operaattorin aktiivilaite ovat operaattorikohtaisessa hinnastossa.
Ylläpitomaksuilla katetaan alueen valokuituverkon viankorjaukset, vakuutukset,
erillismaksuttomat muutostyöt sekä muita osuuskunnan toiminnan muita kuluja.

Osuuskunta Helsingin valokuidut
Y-tunnus 2613824-3

HINNASTO 22.12.2020
2(3)

3. Muut hinnat
Alueen keskusantennipalvelun käyttöönotto:
•

TV-kuitumuunnin ja kuitumuuntimen asennus 99,20 € ²⁾

•

Ei kuukausimaksua.

Liittymän irtikytkentä ja kytkentä uudelleen käyttöön
▪ Tilapäinen liittymän käytön irtisanominen 120,00 € ²⁾
▪ Tilapäisesti irtisanotun liittymän kytkentä uudelleen käyttöön on maksutonta.
▪ Liittymän kytkentä uudelleen käyttöön muussa tapauksessa 50,00 € ²⁾
Laskutus
▪ Sähköinen lasku, laskutusjakso kalenterivuosi: maksuton
▪ Sähköinen lasku, muu laskutusjakso: 3,00 €/kpl
▪ Paperilasku: 5,00 €/kpl

1) Siirto- ja palautuskelpoinen liittymäsopimusehtojen mukaan. ALVL 30.12.1993/1501 18 §
mukainen arvonlisäveroton myynti.
2) Sisältää arvonlisäveroa 24 %
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