
Tuurinkyläntie 2, 63610 Tuuri
asiakaspalvelu@kuuskaista.com

Puhelin: 044 773 2127
Y-tunnus: 2556706-2

Kuuskaistan Palvelut Oy
tarjoaa Avoin Kuitu -verkkoihin
seuraavia palveluita:

50/50M Internet
100/100M Internet
Kuuskaista Viihde**
100/100M kausi***

200/200M Internet

500/500M Internet

1000/500M Internet

34,50 € / kk 

37,90 € / kk 

40,90 € / kk 

43,90 € / kk 

44,90 € / kk 

49,90 € / kk

54,90 € / kk

17,90 € / kk

20,90 € / kk

23,90 € / kk

26,50 € / kk

26,90 € / kk

29,90 € / kk

33,90 € / kk

Valokuitunen Oy:n 
omistamat Avoin 

Kuitu -verkot

Muiden verkkoyhtiöiden 
omistamat Avoin Kuitu -verkot*Internet-yhteydet

* Verkkoyhtiö laskuttaa verkkomaksunsa oman hinnastonsa mukaan
** Kuuskaista Viihde -palvelu pitää sisällään 100M internet-yhteyden, sekä Maxivision Viihde peruspalvelun. Palvelu 
tarvitsee toimiakseen Maxivision -viihdeboksin Maxivisionin hinnaston mukaan (ei sisälly toimitukseen).
*** 100M/100M kausi (vapaa-ajan asuntoihin). Kausituote on käytössä 1.5. - 31.10. välisen ajan. Kausituotteen käyttäjä maksaa 
kuukausimaksut kauden (6 kk) ajalta sekä kausi-kohtaisen avausmaksun. Lisäksi verkkoyhtiö saattaa laskuttaa verkkomaksut 
suljetulta ajalta oman hinnastonsa mukaan.

****Sopimus on 12 kuukauden määräaikainen.
Tekemällä kolmen vuoden (3v) määräaikaisen sopimuksen 
virusturvasta, maksat vain kahdesta vuodesta.

1 laitteelle

3 laitteelle
2,50 € / kk ****

6,50 € / kk ****

Kuuskaista Turva

Laitetuki: Windows, Linux, Mac OS X, Android

10/10M Internet 30,80 € / kk 12,20 € / kk

1000/1000M Internet
49,90 € / kk

35,90 € / kk



Tuurinkyläntie 2, 63610 Tuuri
asiakaspalvelu@kuuskaista.com

Puhelin: 044 773 2127
Y-tunnus: 2556706-2

Julkinen kiinteä IP (1 kpl)

Avausmaksu

14,90 € / kk

25,00 €

Muut palvelut

Maxivision Viihde –peruspalvelu 5,90 € / kk / Viihdeboxi

TV-palvelu

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

Palvelun / Kausiliittymän avaus

Palvelun sulkeminen

Palvelun muutos

Paperinen lasku

Laskutustavan muutos

Maksukehotus

35,00 €
0,00 €
25,00 €/tapahtuma
2,50 €/lasku

9,00 €/kerta

5,00 €/lasku

Palveluiden muut kulut

Palveluista, josta ei ole mainittu hinnastossa, 
voidaan periä työaikaa vastaava maksu (90€ 
/alkava tunti). Viivästyskorko peritään kul-
loinkin voimassa olevan korkolain mukaan.

Hinnat koskevat Kuuskaistan Palvelut Oy:n 
tarjoamia palveluita Avoin Kuitu -verkoissa 
ja ovat voimassa määritetyissä Avoin Kuitu 
-verkoissa. Hinnat ovat voimassa toistai-
seksi. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%. 
Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

Kuuskaistan tarjoamat palvelut edellyttävät 
verkko-operaattorin kanssa voimassa olevaa 
valokuituliittymäsopimusta, sekä liittymään 
asennettua Avoin Kuitu -yhteensopivaa
päätelaitetta.

Mikäli verkko-operaattori ilmoittaa liittymän 
poistamisesta käytöstä, purkautuvat Kuus-
kaistan Palvelut Oy:n kanssa tehdyt viestintä-
palvelusopimukset.




