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Uuraisten Valokuituverkot Oy

Uuraisten
Valokuituverkot Oy

Valokuituliittymä
sis. 100 m. liityntäkaapelia 2 728,00 €

Valokuituliittymä        Alv 24%

Päätelaite

Asennus

99,00 €

85,00 €

Käyttövalmis liittymä tarvitsee toimiakseen pääte-
laitteen, sekä asennuksen. Liittymismaksuun sisältyy 
100 metriä liityntäkaapelia. Tämän ylimenevältä 
osuudelta laskutetaan lisäliittymismaksua 14,00 €/metri.  
Pyydä tarjous.

Päätelaite ja asennus laskutetaan erikseen.

Liittymäsopimuksen raukeaminen
asiakkaasta johtuvista syistä
ennen liittymän toimitusta.

492,00 €

492,00 €
Suunnittelu- ja varautumiskustannukset
Liittymäsopimuksen irtisanomismaksu
ennen liittymän toimitusta. Ennakkoon
maksettua osuutta liittymämaksusta ei palauteta.

36,60 € / kkValokuituliittymän kuukausimaksut
Verkkomaksu, ei sisällä palveluita.
Verkkomaksu peritään kaikista liittymistä.

50M Internet-yhteys 

150M Internet-yhteys 

Kuuskaista Viihde* 

200M Internet-yhteys 

500 M Internet-yhteys

36,60 € / kk

36,60 € / kk 

36,60 € / kk

36,60 € / kk

12,20 € / kk

22,10 € / kk

19,90 € / kk

29,90 € / kk

48,80 € / kk

58,70 € / kk

56,50 € / kk

66,50 € / kk

Internet-yhteydet Verkkomaksu Internetpalvelumaksu Yhteensä

Palvelut    Alv 24%

* Kuuskaista Viihde pitää sisällään 100M internet-yhteyden, sekä Maxivision -peruspalvelun. Palvelu tarvitsee toimi-
akseen Maxivisionin Viihdeboksin Maxivisionin hinnaston mukaan. Sopimus on 12kk määräaikainen. 12kk palvelun 
kokonaishinta 678€ sisältää verkkomaksuosuuden. Laskutusjakso 1 kuukausi. Viihdeboxi laskutetaan erikseen, ei sisälly 
kokonaishintaan.

Palvelut    Alv 24%

5,90 € / kk

Virustorjunta

Kiinteä julkinen IP-osoite

Kuuskaista Turva, laitemäärän mukaan**

1 Laite

3 Laitetta

6 Laitetta

2,50€ / kk

6,50€ / kk

9,50€ / kk

**Sopimus on 12 kuukauden määräaikainen.
Laitetuki: Windows, Linux ja Android. 

Avausmaksu

Ylläpitomaksu

13,50 €

14,90 € /kk

TV-Palvelu
Maxivision

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

36,60 € / kk 74,50 € / kk37,90 € / kk
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Muut kulut  Alv 24% Asiakaskäynnit  Alv 24%

Liittymän muut kulut 

Palveluiden muut kulut 

Liittymän avaus sen valmistumisen 
yhteydessä

Liittymän avaus sen valmistumisen 
jälkeen

Yhteysvika
Asiakkaan laitteista johtuva 
yhteysvika (minimiveloitus 1 h)

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€ 

55,00€ 

0,00€ 

65 € / h

620, 00€

200,00€ / 
alkava h

150,00€ / 
toimitus

100,00€ / 
toimitus

25€ / tapahtuma 

9,00€ / kerta 

2,50€ / lasku

7,00€ / tapahtuma

5,00€ / lasku

90,00€ / 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 Oikeudet hinnan-
muutoksiin pidätetään.




