
Hinnasto 1.4.2018 alkaen.
Taloyhtiöhinnasto:
Uuraisten Valokuituverkot Oy

Uuraisten
Valokuituverkot Oy

Liittymä, sisältää liityntäkaapelia 
100 m.

2 200,00 €

Liittymä ja siihen liittyvät
kustannukset Alv 0%

Päätelaite*

Asennus*

Käyttövalmis liittymä tarvitsee toimiakseen päätelait-
teen, asennuksen sekä jakamotiloihin asennettavan 
aktiivilaitteen, joka asennuksineen laskutetaan erilli-
sen tarjouksen mukaan. Ei sisälly toimitukseen. 100m 
ylittävältä osalta laskutetaan lisäliittymämaksu 11,29€/
metri. Pyydä tarjous. Päätelaite ja asennus laskutetaan 
erikseen, asunto / toimitilakohtaisesti *)

Liittymäsopimuksen raukeaminen
asiakkaasta johtuvista syistä
ennen liittymän toimitusta.

396,77 €

396,77 €
Suunnittelu- ja varautumiskustannukset
Liittymäsopimuksen irtisanomismaksu,
ennen liittymän toimitusta. Ennakkoon
maksettua osuutta liittymämaksusta ei palauteta.

29,52 € / kkLiittymän kuukausimaksut
Verkkomaksu, ei sisällä palveluita.
Verkkomaksu peritään kaikista liittymistä.

Palvelut    Alv 0%

4,76 € / kk
TV-Palvelu

Maxivision

TV-palvelu tarvitsee toimiakseen Maxivisionin
boksin, joka tilataan erikseen.

Internet-yhteydet / huoneisto

50M Internet-yhteys

150M Internet-yhteys

Kuuskaista Viihde*

200M Internet-yhteys

24,36 € / kk

27,34 € / kk 

28,95 € / kk

32,98 € / kk

* Kuuskaista Viihde pitää sisällään 100M internet-yhtey-
den, sekä Maxivision -peruspalvelun. Palvelu tarvitsee 
toimiakseen Maxivisionin Viihdeboksin Maxivisionin 
hinnaston mukaan. Sopimus on 12kk määräaikainen.

All pay malli

All pay malli mahdollistaa taloyhtiön tilaamana internet 
palvelun toimittamisen jokaiseen kiinteistön asuntoon 
kustannustehokkaalla hinnalla. Tilaus tehdään taloyh-
tiön toimesta ja asukkaat saavat palvelun yhtiövastik-
keeseen kuuluvana palveluna. All pay mallissa taloyh-
tiö tilaa päätelaitteet ja niiden asennuksen. Asukkaan 
vaihtuessa päätelaite jää asuntoon siihen kuuluvana 
laitteena. Päätelaitteen hallinta on operaattorilla. 
Minimivaatimus palvelun toimittamiselle on 5 asuntoa 
kattava taloyhtiö, jonka sisäverkko on päätetty yhtei-
seen laitetilaan.
Ota yhteyttä asiakaspalveluumme ja pyydä All pay 
tarjousta teidän taloyhtiötänne varten.
All pay mallissa asiakkailla on mahdollisuus nostaa 
internet nopeutta asiakaskohtaisesti, mikäli tilattu 
peruspalvelu ei ole riittävän asiakkaan tarpeisiin. 
Nopeuden nostosta tehdään erillinen sopimus kulutta-
ja-asiakkaan ja palveluoperaattorin välille. Nopeuden 
nostosta aiheutuvat kustannukset veloitetaan suoraan 
kuluttaja-asiakkaalta.
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Hinnasto 1.7.2017 alkaen.
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Muut kulut  Alv 0%

Palvelut taloyhtiöliittymään
kuluttaja-asiakkaan tilaamana

Asiakaskäynnit  Alv 0%

Liittymän muut kulut 

Palveluiden muut kulut 

Liittymän avaus sen 
valmistumisen yhteydessä

Liittymän avaus sen
valmistumisen jälkeen

Yhteysvika

Asiakkaan laitteista johtuva 
yhteysvika (minimiveloitus 1h)

Palvelun muutos 

Laskutustavan muutos

Paperinen lasku

Käsittelykulut 

Maksukehotus

Palvelusta, josta ei ole mainittu 
palveluhinnastossa voidaan periä 
työaikaa vastaava maksu 

Maksuton laskunmaksamiskanava e-lasku, sähköposti, 
kysy lisätiedot asiakaspalvelustamme.

0,00€ 

52,42€ / h

500, 00€

200,00€ / 
alkava h

120,97€ / 
toimitus

80,65€ / 
toimitus

20,16€ / tapahtuma

7,26€ / kerta

2,01€ / lasku

00,00€

44,35€

5,64€ / tapahtuma

5,00€ / lasku

72,59€ / alkava h

Viivästyskorko - kulloinkin voimassa olevan korkolain 
mukainen.

Kaapelikatko, urakoitsijan virhe tai 
ilman kaapelin näyttöä tehty kaivuu. 
Toteuman mukaan, minimilaskutus. 

Lisäksi asiakaskäynneistä veloitetaan
matkakulut 0,57€/km.

Hätätyö (normaalin työajan ark. klo 8-16 
ulkopuolella tehtävä työ). Matkakulut
veloitetaan erikseen 0,57€/km.

Pikatoimituslisä 1 (asiakaskäyntiä
vaativa työ), veloitetaan normaalin
tuntilaskutuksen lisäksi. Matkakulut
veloitetaan erikseen 0,57€/km.
Toimitus 1-3 arkipäivän sisällä tilauksesta.
Vahvistetaan erikseen kirjallisesti. 

Pikatoimituslisä 2 (asiakaskäyntiä 
vaativa työ), veloitetaan normaalin 
tuntilaskutuksen lisäksi. Matkakulut ve-
loitetaan erikseen 0,57€/km. Toimitus
5 arkipäivän sisällä tilauksesta. Vahvis-
tetaan erikseen kirjallisesti.

Hinnat koskevat Uuraisten valokuituverkot Oy:n verkkoa 
ja Kuuskaistan sinne tarjoamia palveluita. Hinnat ovat 
voimassa toistaiseksi. Kuuskaistan tarjoamiin palve-
luihin liittyvät palvelukuvaukset löytyvät Kuuskaistan 
www.sivuilta www.kuuskaista.com Hinnat alv 0%, hin-
toihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. 
Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

Internet-yhteydet / huoneisto         alv 24%

50M Internet-yhteys

150M Internet-yhteys

Kuuskaista Viihde*

200M Internet-yhteys

30,20 € / kk

33,90 € / kk 

35,90 € / kk

40,90 € / kk

* Kuuskaista Viihde pitää sisällään 100M internet-yhtey-
den, sekä Maxivision -peruspalvelun. Palvelu tarvitsee 
toimiakseen Maxivisionin Viihdeboksin Maxivisionin 
hinnaston mukaan. Sopimus on 12kk määräaikainen.

Hinnat voimassa toistaiseksi, oikeudet hinnan-
muutoksiin pidätetään. Muut kuluttaja-asiakkaan
hinnat löydätte kuluttajahinnastosta.
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