Asukastiedote

Elisan Taloyhtiölaajakaista
-nettiyhteys asuntoihin
Meillä on hyviä uutisia! Taloyhtiösi on tehnyt sopimuksen Saunalahti Taloyhtiölaajakaistasta, joten
saat nyt asuntoosi nettiyhteyden sopimushinnalla. Sopimukseen sisältyy 10 megan perusnopeus,
ja lisänopeutta voit tilata edullisesti. Tarjoamme myös Elisa Viihteen etuhintaan. Lisätietoa ja hinnat
löydät kääntöpuolelta.
Saat yhteyden käyttöön tilaamalla Saunalahti Kotikuidun tai Elisa Viihteen.
Yhteys toimii suoraan asunnon datapistokkeesta tietokoneesi kaapelijohdolla. Kun haluat käyttää
nettiä langattomasti, tarvitset modeemin. Sen voit tilata kätevästi nettiyhteyden tilauksen kanssa.

Näin tilaat nettiyhteyden
•
•
•

Nettisivuilla elisa.fi/laajakaista Täytä osoitekentät ja valitse sinulle sopivin vaihtoehto.
Myymälässä elisa.fi/myymalat. Ota tämä kirje ja henkilötodistus mukaasi.
Myyntipalvelussa 0800 98323 ma–pe 8–20, la 9–16.30, numero on maksuton.

Nykyinen liittymäsi
•
•
•

Jos käytössäsi on toisen palveluntarjoajan kiinteä nettiyhteys, muistathan erikseen irtisanoa
nykyisen sopimuksen palveluntarjoajaltasi.
Jos sinulla on jo Elisan tai Saunalahden kiinteä nettiyhteys, mainitse tästä tilauksen
yhteydessä myyjälle tai netin tilauslomakkeella. Näin säilytät vanhaan liittymääsi kuuluvat
palvelut, kuten sähköpostin.
Jos sinulla on jo Elisa Viihde, soita vain numeroon 01019 0240 (ma–pe 8–18, la 10–16.30,
pvm/ mpm), ja voit nauttia Elisa Viihteestä jatkossa edullisemmalla hinnalla.

Käännä, ole hyvä!

Palveluhinnasto
Perusnopeus 10M/10M
sisältyy Taloyhtiölaajakaistasopimukseen
Lisänopeus 50M/10M
4,90 €/kk
Lisänopeus 100M/10M
9,90 €/kk
1)
Lisänopeus 250M/50M
19,90 €/kk (saatavuuden mukaan)
Lisänopeus 1000M/100M 1) 29,90 €/kk (saatavuuden mukaan)
Elisa Viihde (sisältäen 100M/10M laajakaistan) 24,90* €/kk (norm. 39,90 €/kk)
Elisa Viihde (sisältäen 250M/10M laajakaistan) 34,90** €/kk (norm. 59,90 €/kk)
*) 24 kk määräaikainen sopimus, kokonaishinta 597,60 €
**) 24 kk määräaikainen sopimus, kokonaishinta 837,60 €

Liittymän eri nopeusvaihtoehtoihin voit tutustua osoitteessa elisa.fi/laajakaista
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat sisältävät alv:n (24%).
1) Palvelut edellyttävät CAT5e tai uudempaa yleiskaapelointisisäverkkoa .

Lisätietoa
Elisa Viihde yhdistää digitelevision ja netin parhaat ominaisuudet. Palveluun sisältyy huippunopea
nettiyhteys ja digiboksi. Tv-ohjelmien tallennustilaa on yli 100 vuorokautta. Tallennukset ajastat
kaukosäätimellä, tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla. Halutessasi voit tilata maksullisia
kanavapaketteja ja vuokrata videoita. Lue lisää elisa.fi/viihde
Omaguru on digikodin asiantuntija, jolta saat apua kaikenlaisten teknisten laitteiden asennuksissa,
käytössä ja pulmatilanteissa. Saat tarvittaessa Omagurun asentamaan laitteet kotiisi. Muista myös
kotitalousvähennys. Soita 0600 900 500 (2,28 €/min + pvm/mpm, arkisin 8–21, la 9–17). Lue lisää
osoitteesta omaguru.fi
Asiakaspalvelusivuiltamme löydät ohjeita, asetuksia ja vinkkejä eri käyttötilanteisiin. Tutustu
osoitteessa elisa.fi/asiakaspalvelu
Lisätietoja kaikista Elisan ja Saunalahden palveluista saat osoitteesta elisa.fi, sekä Elisan
myymälöistä ja asiakaspalvelusta 01019 0240 (pvm/mpm, ma–pe 8–18, la 10–16.30).
Ystävällisin terveisin,
Elisa

