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PALVELUHINNASTO 

Hinnat sisältävät alv 24% 

Liittymiin ja liittymäpalveluihin liittyvät toimenpiteet 

Liittymän avaaminen / sulkeminen pyynnöstä       49,80 €  

Maksamattomien laskujen vuoksi suljetun liittymän uudelleenavaus   24,90 € 

Liittymäpalvelun siirto uuteen osoitteeseen      20,32 € 

Tarkastusmaksu 

Savonlinnan kantakaupunki (sis matkakulut)       40,00 €  

40 km säteellä Savonlinnan kantakaupungista (sis 80km matkakuluja)  75,00 €  

Muut alueet 97snt/km + 55€/h (tuntihinta veloitetaan myös matka-ajalta) 

Palveluiden asennus- ja käyttöönottopalvelu käyttökohteessa 

Päätelaitteen käyttöönotto valmiiseen sisäverkkokaapelointiin*   30,00  

Erillisen wlan-tukiaseman käyttöönotto*       30,00 €  

sis. tukiaseman kytkentä sisäverkkoon, käyttöönotto ja lyhyt käyttöopastus 

IPTV-palvelun käyttöönotto*         30,00 €  

sis. iptv-päätelaitteen asennus ja lyhyt käyttöopastus 

BLC:n kaapelitelevisiopalvelun käyttöönotto (tv:n viritys)**     30,00 € 

Erillislaskutettavat tuntihintaiset työt        80,60 €/h 

(esim. sisäverkkopisteiden rakennus, kaapelointi, konsultointi)    

*Uuden liittymän käyttöönoton yhteydessä.  

**Uuden liittymän käyttöönoton yhteydessä veloituksetta 

Mikäli kiinteistössä on jo aiemmin asennettu ja käyttöönotettu liittymä, veloitetaan toimenpiteen 

lisäksi erillinen käyntimaksu: Savonlinnan kantakaupunki 40,00 € ( sis matkakulut) 40 km säteellä 

Savonlinnan kantakaupungista 75,00 € (sis 80km matkakuluja), muut alueet 97snt/km + 55€/h 

(tuntihinta veloitetaan myös matka-ajalta) 

Laskutusmaksut 

Paperilasku kuluttajalle          2,49 €  

Paperilasku yritykselle          7,50 € + alv 24% 

Laskukopio            10,00 € 

E-laskut ovat maksuttomia. 

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Päivitetty 9.11.2018 
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