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TARJOUS VALOKUITULIITTYMÄSTÄ KANGASALLE 

 
Valokuidun toimintavarmuus luo ylivertaisen käyttökokemuksen  asukkaille. Valokuidun nopeus, 

luotettavuus ja viiveettömyys on parasta mahdollista nyt ja tulevaisuudessa. Valokuitu nostaa kiinteistön 

arvoa ja parantaa asukkaiden elämänlaatua. Valokuituverkon laskennallinen käyttöaika on +100 vuotta. 

 

Tarjoamme valokuituliittymän ja laajakaistapalvelut ennakkotilaajille seuraavasti: 

 

Täyskuitu valokuituliittymä (Hinnat alv 24 %) 

 

1. Liittymismaksu 0 € (norm. 2490 €). Liittymismaksu sisältää tarvittavat työt valokuidun 

käyttöönottamiseksi. Valokuitukaapelin tuonnin taloon, tontilla tehtävät työt, kytkennän 

kuitumuuntimeen talon sisällä ja kuitumuuntimen. 

2.  Avausmaksu 0 € (norm. 150 €). Avausmaksulla kytkemme verkon valmistuttua valokuituyhteyden 

toimintaan. Maksu suoritetaan siinä vaiheessa, kun otat liittymän käyttöösi. Hinta sisältää myös 

yhden langattoman sisäverkon Mesh verkkopäätteen. 

3. Laajakaistamaksu. Valittavanasi ovat seuraavat nopeusvaihtoehdot: 

 

Täyskuitu S (100/100M)   29,90 €/kk/6kk (jonka jälkeen 39,90 €/kk) 

Täyskuitu M (500/500M)   34,90 €/kk/6kk (jonka jälkeen 44,90 €/kk) 

Täyskuitu L (1000/1000M)   39,90 € /kk/12kk (jonka jälkeen 49,90 €/kk) 

Täyskuitu XL (2000/2000M)  59,90 € /kk/24kk (jonka jälkeen 79,90 €/kk) 

 

Halutessaan voi tilata yhden Mesh verkkopäätteen lisää 79 € tai kaksi Mesh verkkopäätettä lisää 129 €. 

Laajakaista TV-palvelut tilattavissa parhaalla HD kuvan laadulla: Sisältää Maxivisionin peruskanavat ja IPTV-

digiboksin hintaan 11,90€/kk/24kk.  Kytkentä-ja toimitusmaksu TV-palvelulle 24,90€. 

 

Liittymä tulee ottaa käyttöön 12 kuukauden kuluessa siitä, kun kiinteistö on kytketty valokuituverkkoon. 

Laajakaistaliittymä on määräaikainen 24 kk sopimus. Valokuituverkon rakentaminen edellyttää riittävän 

määrän ennakkotilaajia. Tarjousta kannattaa jakaa alueella, jotta kaikki halukkaat huomaavat käyttää 

tämän poikkeuksellisen 0 € tarjouksen hyväkseen. 

 

Tavoitteena on saada valokuituverkon rakentaminen alkamaan jo vuonna 2022. Viimeisten 

loppuasiakkaiden kytkennät vuoden 2023 puolella. 

 

NÄIN TILAAT TÄYSKUIDUN: 

Tilaa helposti verkkosivulla https://valonnopea.tayskuitu.fi/kangasala. Voit myös palauttaa tilauslomakkeen 

täytettynä sähköpostiini. Tilausvahvistus saapuu sähköpostiisi muutamassa päivässä. Annan mielelläni 

lisätietoja sähköpostilla tai puhelimitse. Asiakkaan tontilla tehtävien töiden yhteydessä suunnittelette 

yhdessä valokuidun tuontireitit ja asennukset talon sisäpuolelle. 

 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Janne Ekorre   
Sales Manager  puh. 0500 – 6000 84 janne.ekorre@tayskuitu.fi  
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