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BLC VALO 

Liittymien hinnat ja saatavuus voimassa vain BLC:n oman verkon alueella Savonlinnan seudulla. Oman 
verkon ulkopuolella ja haja-asustusalueilla hinnoittelu erillisen tarjouksen perusteella. Tarkemmat tiedot 
alueista, liittymistä ja niiden palveluista Asiakaspalvelustamme. Ilmoitetut nopeudet ovat liittymätyypin 
mahdollistamia enimmäisnopeuksia. Hinnat sisältävät alv. 24% 

Omakotitalon valokuituliittymän hinta on niille alueille, joissa BLC:llä on rakennettuna valokuituverkko. 
Muille alueille hinnoittelu erillisen tarjouksen mukaan.    
    

BLC VALO LIITTYMISMAKSU PIENKIINTEISTÖÖN  
Liittymämaksu on kertaluontoinen maksu kiinteistön liittämisestä tietoliikenneverkkoon ja se on edellytys 
palvelujen toimittamiselle. Hintaan sisältyy valokuituyhteyden suunnittelu ja toimitus tontin ulkopuolisella 
osalla sekä kaapelin liittäminen tietoliikenneverkkoon. Hinnat eivät sisällä päätelaitetta.  
    

Liittymismaksu alueille, jonne verkko on rakenteilla  1350,00 € 
Liittymismaksu alueille, jonne verkko on jo rakennettu   1750,00 € 
Hyvitys kiinteistön olemassa olevasta kaapelitelevisioliittymästä  -400,00 € 
 
Liittymän avausmaksu     160,00 € 
Sis. liittymäpalveluiden käyttöönoton ja kuitupäätelaitteen  
asennuksen kiinteistöön. 
 
Liittymäpalveluiden aktivointi    99,00 € 
Sis. Liittymäpalveluiden käyttöönoton. Ei sisällä asentajan käyntiä. 
 
Liittymän varausmaksu    20,00€/vuosi 
Laskutetaan, mikäli liittymää ei asenneta kiinteistöön  
ja/tai siihen ei tilata palveluita. 

 

KAAPELIN ASENNUS KIINTEISTÖN PIHAMAALLE*  450,00 €  

*Hinta Savonlinnan taajama-alueille max 35m kaapelireitti, mikäli tilaaja ei tee kaapelin asennusta itse. 
Uusilla verkon rakennusalueilla, joissa kiinteistön tietoliikennekaapeli voidaan asentaa yhtä aikaa 
sähkökaapelin kanssa, asennushinta pihamaalle on 300,00€. Haja-asutusalueilla ja yli 35 metrin kaapelimatkat 
12,50€/metri. Hinta sisältää kaapelin asentamisen maahan ja kaivuun peittämisen. Kaapelin kulkureitti 
sovitaan kiinteistön omistajan kanssa ja kaivetaan koneellisesti. Hinta ei sisällä pihaistutusten siirtämistä tai 
uusimista, pihakiveyksen ja aitojen uudelleenasennusta tai asfaltointia.  

VALOKAAPELIN LÄPIVIENTI KIINTEISTÖÖN* 50,00€ 

*Mikäli tilaaja ei tee valokaapelin läpivientiä kiinteistöön itse. Hinta sisältää kaapelin läpivientireiän 
poraamisen kiinteistön seinään liittymän asentamista varten. Hinta ei sisällä läpiviennin lämpö- tai 
kosteuseristämistä eikä kaapelin suojausta kiinteistön ulkoseinällä. 
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PÄÄTELAITTEET     

Inteno EG400AC        159,00 € (Sisältää asennuspohjan ja kuitumoduulin) 

Inteno CG400 AC       121,00 € 

Inteno XG6846          109,00 € (Sisältää asennuspohjan ja kuitumoduulin) 

Inteno DG200AL AC 109,00 € 

Inteno CATV302         87,00 € (Käy Inteno EG300 AC asennuspohjaan) 

Arris IPTV-boksi     147,00 € 

 

 

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. 
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