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Nimi

Henkilötunnus

________________________________

_________________________________

Osoite

Puhelinnumero

________________________________

_________________________________

Postinumero ja Postitoimipaikka

Toimitusosoite (jos sama ei tarvitse täyttää)

________________________________

_________________________________

Sähköposti
________________________________

LIITTYMISMAKSU 100 €
Valitse tuote:

100KUITU
100/100Mbit/s

40 €/kk

1000KUITU
1000/1000Mbit/s

60 €/kk

Sopimus on 24 kk määräaikainen sopimus, jolloin hinnat eivät muutu. Nopeuden nosto on maksuton.
Laskutus alkaa kun valokuitu on asennettu käyttöön.
Otan valokuidun käyttööni heti, kun valokuitu on asennettu tai päivämäärästä _____________
(viimeistään 18 kk sisällä asennuksesta).
Päätelaite (suosittelemme päätelaitteen hankintaa suoraan Muhoskuidulta)
CTS FWRII-3015 Kuitupäätelaite:

140 €/kertamaksulla
6 €/kk (24kk sopimus) yhteensä 144 €

Muhoskuitu Oy
Voimatie 2, 90440 Kempele. Puh. 044-7344 444 / Y-tunnus 2914932-7
www.muhoskuitu.fi
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MAKSULLISET LISÄPALVELUT
Watson IPTV -palvelu

4 €/kk

Pienellä perusmaksulla saat käyttöösi Watson IPTV -palvelun, jota voit käyttää useassa eri älylaitteissa sekä
äly TV:ssä.
Watson IPTV -boksi

1

180 €/laite

Watson IPTV -boksia tarvitset, jos televisiossasi ei ole älyominaisuutta, joka tukee Watson – sovellusta.
LISÄÄ WATSON IPTV -palvelusta viimeisellä sivulla.

ALLEKIRJOITUS
Olen tutustunut Muhoskuitu Oy:n yleisiin sopimusehtoihin ja sitoudun noudattamaan niitä
sekä maksamaan sopimuksen mukaiset maksut. Lisätietoja saatavilla olevista palveluista ja
toimitusehdoista saa Muhoskuidun nettisivuilta osoitteesta www.muhoskuitu.fi
,sähköpostitse osoitteesta asiakaspalvelu@muhoskuitu.fi tai puhelimitse numerosta 044
7344 444.
Sopimus astuu voimaan, kun Muhoskuitu on vastaanottanut allekirjoitetun tilauksen.
Tilaukseen liittyvän palvelun laskutus alkaa, kun liittymä on kytketty käyttövalmiiksi.
Sopimus peruuntuu, mikäli rakentaminen alueella ei toteudu Muhoskuidun toimesta 18 kk
sisällä tilauspäivämäärästä. Tämä sopimus koskee vain vakituisia asuntoja, ei taloyhtiöitä,
yrityksiä ja vapaa-ajan asuntoja.

Päiväys
_________________________________
Allekirjoitus
_________________________________
Nimenselvennys
_________________________________

Muhoskuitu Oy
Voimatie 2, 90440 Kempele. Puh. 044-7344 444 / Y-tunnus 2914932-7
www.muhoskuitu.fi
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YLEISTÄ

Kiinteistön liittäminen Muhoskuitu Oy:n tietoliikenneverkkoon toteutetaan Muhoskuitu Oy:n valokuituna.
Verkkoon liittäminen mahdollistaa yleisten tietoliikennepalveluiden käyttöönoton. Palveluiden
käyttöönotto edellyttää verkkoon liittymisen lisäksi erillistä tilausta/sopimusta kunkin palvelun osalta ja
niistä peritään erikseen kulloinkin voimassaolevat käyttöönotto- ja kuukausimaksut. Kiinteistön liitäntä
verkkoon toteutetaan valokuitukaapelilla. Muhoskuitu pidättää itsellään oikeuden määrätä liitännän
toteutustapa huomioiden kiinteistön käyttötarkoitus, koko, sijainti ja Muhoskuidun verkon rakenne tai
palvelujen saatavuus.

VALOKUIDUN ASENTAMISEN PERIAATTEET JA VASTUUJAKO

Muhoskuitu asentaa kaapelin kulloinkin soveltuvalla tavalla kiinteistön tontille. Asennuksessa
hyödynnetään tontilla mahdollisesti olevaa valmista kaapeliputkitusta. Valokuitukaapeli tuodaan
kiinteistön ulkoseinään kiinnitettävään jatkoskoteloon tai kiinteistön tekniseen tilaan, mikäli soveltuva reitti
on käytettävissä. Muhoskuitu vastaa kaapelin sisäänviennistä kiinteistöön asentajan valitsemaa reittiä
pitkin. Asiakas vastaa tarvitsemiensa sisäverkon aktiivilaitteiden hankinnasta, ylläpidosta ja kytkemisestä.
Muhoskuitu asentaa kaapelin koneaurauksena/-kaivuna. Kaivujälkien siistiminen suoritetaan konetyönä.
Lopullisista vihertöistä vastaa tontin omistaja. Valokuidun asennuksen jälkeen kaapelit jäävät Muhoskuidun
omistukseen, joka vastaa niiden normaalista huollosta ja ylläpidosta. Kiinteistön alueella tapahtuvista
kaapelien siirroista ja mahdollisista aiheutettujen vaurioiden kustannuksista vastaa kiinteistön omistaja.
Lisätietoja saat Muhoskuidun asiakaspalvelusta tai sivuilta www.muhoskuitu.fi.

Liittymismaksuun sisältyy:
•

Valokuitukaapelin asennus kiinteistöön tai tekniseen tilaan asentajan valitsemaa reittiä
pitkin Muhoskuidun tietoliikenneverkon liityntäpisteestä.

•

Päätelaitteen asennus käyttövalmiiksi liittymän rakentamisen yhteydessä, mikäli
päätelaite on ostettu Muhoskuidulta.

Asiakkaan mahdollisesti tilaamista ylimääräisistä asennustöistä veloitetaan 65€/tunti.

Muhoskuitu Oy
Voimatie 2, 90440 Kempele. Puh. 044-7344 444 / Y-tunnus 2914932-7
www.muhoskuitu.fi
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MAKSUT

Liittymismaksu
Valokuidun liittymismaksu maksetaan yhdessä erässä, kun liittymä on Muhoskuidun
puolesta käyttövalmiiksi asennettu. Liittymä tulee ottaa käyttöön 18 kuukauden sisällä
asennuksesta. Mikäli liittymä ei oteta käyttöön, liittymästä peritään lisämaksuna 2400 €.
Käyttömaksut
Käyttömaksut käynnistyvät, kun valokuitu on otettu käyttöön.
Päätelaitteen voi maksaa kerralla tai kuukausierissä 24 kuukauden aikana, laskutus alkaa,
kun liittymä on otettu käyttöön.
Haluttu maksutapa on ilmoitettava tilauksen yhteydessä. Jos asukas muuttaa kesken
osamaksusopimuksen, erääntyy päätelaite maksettavaksi loppulaskun yhteydessä.
100kuitu ja 1000kuitu ovat 24kk määräaikaisia sopimuksia, jonka jälkeen sopimukset
ovat toistaiseksi voimassaolevia sopimuksia.
Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24%.
Suosittelemme E-laskun käyttöönottoa, saat ohjeet ensimmäisen laskun yhteydessä, sen
jälkeen paperilasku on maksullinen.
Palvelussa noudatetaan Muhoskuidun yleisiä toimitusehtoja kuluttajille.

Muhoskuitu Oy
Voimatie 2, 90440 Kempele. Puh. 044-7344 444 / Y-tunnus 2914932-7
www.muhoskuitu.fi

WATSON IPTV – PALVELU

*ILMAISKANAVIA 36 KPL
*VIIHDETARJONTA YHDESSÄ PAKETISSA
* VOIT KATSOA WATSONIA TIETOKONEELLA, TABLETILLA, ÄLYPUHELIMELLA JA ÄLYTELEVISIOLLA
*HD-KANAVAT ILMAN LISÄLAITTEITA
*KANAVAPAKETIT ALKAEN. 4,30€/KK
*MAKUUNI NETTIVUOKRAAMO, elokuvat alkaen 0,33€/vuokraus
*LISÄMAKSUSTA TALLENNUSTILAA 6KK 4,90€/kk

Parhaat sisällöt Watson IPTV-boksilla
Mikäli sinulla ei ole käytössä ÄLY-TV:tä, vaatii WATSON IP-TV boksin hankkimista. Watsonin käyttäminen televisioon kytkettävällä IPTV-boksilla on
nopeaa ja vaivatonta. IPTV-boksin käyttäminen on mahdollista, mikäli käytössäsi on vähintään 30 Mbitin nopeudella toimiva kuitulaajakaistayhteys.
Voit hallita palvelusi sisältöä ja tallenteita kätevästi boksin kauko-ohjaimella, älypuhelimen Watson-sovelluksella tai Windows PC-selaimella.
Tarjolla on myös runsain määrin kanavapaketteja, joiden tilaaminen onnistuu helposti boksin käyttöliittymästä. Kun tilaat tai lopetat
kanavapakettitilauksia, saat niistä reaaliaikaisen vahvistusviestin sähköpostiisi.
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