HINNASTO

Voimassa 1.9.2016 alkaen toistaiseksi. Hinnat koskevat Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n
verkkoa ja palveluita. Oikeudet hinnan muutoksiin pidätetään. Hintamuutokset
ilmoitetaan osoitteessa www.ksvv.fi.
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LIITTYMÄHINNASTO kotitalouksille, vapaa-ajan asunnoille ja yrityksille
sekä paritaloihin
Valokuituliittymän kokonaishinta 1450 euroa, sisältää:
- Liittymämaksu 1100 eur (alv 0%), sis. 200 metriä tilaajakaapelia, kaivuutyöt ja kuidun
vetäminen runkoverkosta kiinteistöön
- Asennustyöt (arvo 81,00 eur, alv 24%)
- WLAN-päätelaite (arvo 269,00 eur, alv 24%)
- Ei sisällä kuidun läpivientireiän tekemistä
Mikäli kiinteistö sijaitsee yli 200 metrin päässä runkoverkosta, annetaan liittymästä erillinen tarjous
asiakkaalle.
Paritalojen valokuituliittymästä veloitetaan yksi liittymämaksu (1100 eur, alv 0%) taloyhtiöltä sekä
huoneistokohtaiset asennustyö- ja päätelaitemaksut (81,00 eur + 269,00 eur, sis. alv 24%) molemmilta
huoneistoasukkailta.
Liittymämaksu on siirto- ja palautuskelpoinen eikä siitä makseta arvonlisäveroa. Käyttövalmis liittymä
tarvitsee toimiakseen päätelaitteen ja asennuksen. Liittymän kokonaishinta laskutetaan liittymän
valmistumisen jälkeen joko yhdessä tai enimmillään kuudessa (6) kuukausierässä. Keski-Suomen
Valokuituverkot Oy varaa oikeuden olla toteuttamatta liittymää.
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Hinnasto taloyhtiöille
Alla oleva hinnasto on voimassa taloyhtiöille, joissa kaikki huoneistot palvellaan yhdestä
aktiivilaitetilasta.

Liittymähinnasto
Taloyhtiöt voivat tilata kuituliittymän ja samalla ottaa käyttöön internetpalvelun kaikkiin huoneistoihin.
Huoneistoasukkaat voivat tilata palvelun myös suoraan Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:ltä.
Valokuituliittymä taloyhtiöön, kokonaishinta 1450,00 eur sisältää
liittymämaksu 1100,00 eur (alv 0%), sisältää 200 metriä tilaajakaapelia, kaivuutyöt ja kuidun
vetäminen runkoverkosta kiinteistöön
asennustyöt talojakamossa 350,00 eur (alv 24%) (282,26 eur, alv 0%)
ei sisällä kuidun läpivientireiän tekemistä
Mikäli kiinteistö sijaitsee yli 200 metrin päässä runkoverkosta, annetaan liittymästä erillinen tarjous
asiakkaalle.

Taloyhtiö hankkii keskitetysti palvelut
Taloyhtiö voi tilata keskitetysti kaikkiin huoneistoihin 10M/10M-tuotteen alla olevan taulukon mukaisesti
24kk määräaikaisella sopimuksella. Määräajan jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana
kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. Kaikkien huoneistojen palvelumaksut laskutetaan
voimassaolevan hinnaston mukaan yhdellä laskulla taloyhtiöltä.
Aktiivilaitetilasta
palveltavien
huoneistojen
määrä

3-8 huoneistoa
9-16 huoneistoa
Yli 16 huoneistoa

Taloyhtiö 10M/10M-tuotteen
kuukausimaksu/huoneisto
(sis. alv 24%)

24,90 eur
19,90 eur
14,90 eur

Taloyhtiö 10M/10M-tuotteen
kuukausimaksu/huoneisto (alv 0%)

20,08 eur
16,05 eur
12,02 eur

Mikäli taloyhtiö hankkii 10M/10M-palvelutuotteen keskitetysti kaikkiin huoneistoihin, KSVV Oy vastaa
aktiivilaitteiden konfiguroinnista, huollosta, uusimisesta sekä ylläpidosta (aktiivilaitepalvelu).
Huoneistot voivat tilata muita nopeuksia hinnaston mukaan, jolloin taloyhtiön maksama osuus
hyvitetään huoneiston palvelusopimuksessa.
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Liittymän kokonaishinta laskutetaan liittymän valmistumisen jälkeen yhdessä erässä. Keski-Suomen
Valokuituverkot Oy varaa oikeuden olla toteuttamatta liittymää tai toimittamatta palvelua. Tutustu
sopimusehtoihin osoitteessa www.ksvv.fi/sopimus.

Huoneisto hankkii palvelut itse
Mikäli taloyhtiö ei tilaa keskitetysti kaikkiin huoneistoihin 10M/10M-palvelua, voi huoneistoasukas tilata
internetpalvelut huoneistoon palveluhinnaston mukaisesti. Tällöin huoneistoasiakkaalta veloitetaan
normaalin Valonetti-palvelumaksun lisäksi aktiivilaitepalvelumaksua 12,40 eur/kk (sis. alv 24%).

Huoneiston päätelaite
Yhteyden käyttö voi edellyttää päätelaitetta taloyhtiön sisäverkosta riippuen. Kaikki palveluita käyttävät
huoneistot voivat hankkia langattoman päätelaitteen Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:ltä hintaan
99 eur (sis. alv 24%).

PALVELUHINNASTO
Valonetti -palvelusopimukset ovat 24 kk:n määräaikaisia sopimuksia, jotka jatkuvat määräaj an jälkeen
toistaiseksi voimassaolevina. ValonettiPro -palvelusopimukset ovat toistaiseksi voimassaolevia
sopimuksia, joissa on 3 kk:n irtisanomisaika.

Tuote

Kuukausimaksu,
eur (sis. alv 24%)

Kuukausimaksu,
eur (alv 0%)

Valonetti 10M/10M
Valonetti 20M/10M
Valonetti 50M/20M
Valonetti 100M/100M*
Valonetti Rajaton**
Valonetti Kausi***
ValonettiPro 50M/50M
ValonettiPro 100M/100M
ValonettiPro 200M/200M
ValonettiPro 300M/300M
ValonettiPro 400M/400M
ValonettiPro 500M/500M

24,90
34,90
44,90
49,90
59,90
34,90
80,60
117,80
241,80
365,80
489,80
613,80

20,08
28,15
36,21
40,24
48,31
28,15
65,00
95,00
195,00
295,00
395,00
495,00

Keski-Suomen Valokuituverkot Oy | Kotipaikka Konnevesi | Y-tunnus 2556709-7 | Käyntiosoite Puistokatu 2, 40100 Jyväskylä
myynti@ksvv.fi | Puhelin 0400 212 211 | www.ksvv.fi

HINNASTO

5

Voimassa 1.9.2016 alkaen. Hinnat koskevat Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n verkkoa ja palveluita.
Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Oikeudet hinnan muutoksiin pidätetään.

*Puhelinsisäverkkokohteissa teoreettinen maksiminopeus on 100M/50M
**Rajattoman tuotteen nimellisnopeus on 200M/100M, mutta liittymän saapuvaa nopeutta ei rajoiteta
muuten kuin poikkeustilanteissa. (Ei tilattavissa puhelinsisäverkkokohteisiin.)
***Kausituote on käytettävissä 1.4.-30.9. välisenä aikana (6 kk) nopeudella 50M/20M ja 1.10. -31.3. (6
kk) välisenä aikana nopeudella 10M/10M.
HUOM! Yhteysnopeudet riippuvat kiinteistöjen sisäverkon toteutuksen laadusta. Sisäverkkoratkaisun
tulee olla laadultaan riittävä, jotta palvelut voidaan tarjota. CAT5 -kaapeloinnissa, ja
puhelinsisäjohtoverkossa (VDSL2) ei välttämättä päästä palvelutuotteiden yhteysnopeuksiin
(teoreettinen maksiminopeus on 100M/50M). Asiakas vastaa sisäverkon kunnosta ja riittävästä laadusta.
Mahdolliset sisäverkkomuutokset eivät sisälly hintoihimme. Sisäverkoksi suositellaan CAT5e tai
uudempaa kaapelointia. Mikäli sisäverkon kunto ei ole suositusten mukainen, Keski -Suomen
Valokuituverkot Oy ei voi taata palvelun toimivuutta palvelukuvauksessa luvatulla tavalla.
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VALONETTIPRO PALVELUTUOTTEIDEN LISÄPALVELUT
Valonetti Pro palvelutuotteisiin on saatavissa seuraavat lisäpalvelut:

Tuote

Kuukausimaksu,
eur (sis. alv
24%)

Kuukausimaksu,
eur (alv 0%)

IP-verkko /30 verkkomaskilla
IP-verkko /29 verkkomaskilla (isommat verkot
tarjouksen mukaan)
1 kpl kiinteä julkinen IP-osoite
Varayhteyspalvelu
(4G varayhteys päätelaitteessa)
24/7 tukipalvelu, 4h vasteaika
(korjaustyöt aloitetaan 4h sisällä asiakkaan
ilmoituksesta)
Yritysverkko 50M/50M
(yrityksen toimipisteiden välinen yksityinen yhteys
KSVV Oy:n toimialueella)
Yritysverkko 100M/100M
(yrityksen toimipisteiden välinen yksityinen yhteys
KSVV Oy:n toimialueella)
Yritysverkko 200M/200M
(yrityksen toimipisteiden välinen yksityinen yhteys
KSVV Oy:n toimialueella)
Yritysverkko 500M/500M
(yrityksen toimipisteiden välinen yksityinen yhteys
KSVV Oy:n toimialueella)
Peruspalomuuripalvelu
(Sisältää peruspalomuurilaitteen. Määrittely ja
määrittelymuutokset tuntiveloituksen mukaan.)

18,60
24,80

15,00
20,00

6,20
99,20

5,00
80,00

148,80

120,00

80,60

65,00

117,80

95,00

241,80

195,00

494,80

399,00

99,20

80,00
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MUUT PALVELUMAKSUT

(EUR/KPL, HINNAT SIS. ALV 24%)

Palvelun avaus sen valmistumisen yhteydessä

0,00 eur

Palvelun avaus myöhemmin
Palvelun muutos
Päätelaitteen asennus toimituksen yhteydessä
Päätelaitteen asennus myöhemmin
Paperilasku*
Laskutustavan muutos
Käsittelykulut
Maksukehotusmaksu
Asentajakäyntimaksu (asiakkaan laitteista johtuva
yhteysvika tai päätelaitevaihto)
Kaapelikatko (urakoitsijan virhe tai ilman
kaapelinäyttöä tehty kaivu)
Lisätyöt

50,80 eur
10,00 eur
81,00 eur
alk. 150,00 eur
1,90 eur
9,00 eur
7,00 eur
5,00 eur
170 eur / käynti
alk. 620,00 eur
50,80 eur/h

*Vaihtoehtoisina laskutustapoina ovat veloitukseton verkkolasku ja sähköpostiin toimitettava lasku. Voit
tilata myös maksuttoman e-laskun suoraan verkkopankkiisi. Tieto laskutustavasta toimitetaan
osoitteeseen myynti(at)ksvv.fi tai 0400 212 211 (ma-pe 9-16).
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