TÄYSKUITU ®

TÄYSKUIDUN® kumppanit Suomessa ovat
luotettavia, paikallisia toimittajia, jotka
toteuttavat nettiyhteytesi parasta
mahdollista tekniikkaa käyttäen.
Se tarkoittaa täyttä valokuitua alusta
loppuun saakka.
KYSY KUINKA NOPEASTI SAISIT
TÄYSKUIDUN® TALOYHTIÖÖSI
Täyskuitumyyjä
Heikki Kumpula
050 470 8933
heikki.kumpula@netplaza.fi
Täyskuitumyyjä
Helinä Koskela
050 568 1449
helina.koskela@netplaza.fi

Taloyhtiökuitu
Täyskuitumyyjä
Juha Kärsämä
050 4770 260
juha.karsama@netplaza.fi

KUN HALUAT TÄYSKUITUA
TALOYHTIÖÖSI
Markkinoilla on tarjolla monenlaisia nettiyhteyksiä: Täyskuitu on toteutettu tekniikalla,

Nivalan Kuitu Oy on Nivalan Vesihuolto Oy:n tytäryhtiö,
joka vastaa valokuituyhteyksien rakentamisesta Nivalan
alueella. Nivalan Kuitu käyttää yhteyksien rakentamiseen ja operointiin luotettavaa TÄYSKUITU®-osaamista.
Seuraa meitä Facebookissa!
www.nivalankuitu.fi

joka palvelee jokaista taloyhtiön asukasta parhaalla mahdollisella tavalla.
Täyskuitu lisää asumisviihtyvyyttä: se mahdollistaa etätyönteon, yritystoiminnan ja täyspainoiset viihdepalvelut omasta kodista käsin. Taloyhtiökuitu taloyhtiössä on lisäarvo,
joka lisää taloyhtiön vetovoimaa ja houkuttelee taloon asumaan. Taloyhtiöratkaisu on
helppo: taloyhtiö tilaa valokuituliittymän, josta yhteys jaetaan huoneistoihin sovitulla
tavalla.

TÄYSKUITU ®

Luotettava ja katkoton tietoliikenneyhteys on nykyaikaisen yhteiskunnan perusinfraa,
johon meillä kaikilla on oikeus – asuinpaikasta riippumatta – Hangosta Inariin. Tämän
kansalaisoikeuden takaaminen on mahdollista vain valokuitutekniikalla.

TALOYHTIÖKUITU
Taloyhtiö tilaa taloyhtiökuidun taloyhtiöön.
Taloyhtiön liittymismaksu 650 €

INTERNET-PALVELUT
Taloyhtiökuitukuitu tarjoaa nopean ja luotettavan verkkoyhteyden.
Yhteyden avulla saa myös tv-signaalin.
100/100 Mbps 14,90 €/huoneisto/kk
Maxivision IP-TV palvelu 6 €/kk ja digiboksi 159 €

TALOYHTIÖLIITTYMÄ HINNOITTELU (SIS. ALV24%)
Taloyhtiön liittymismaksu					650 €
INTERNET-PALVELUT
100/100 Mbps 					
Maxivision IP-TV palvelu					

14,90 €/huoneisto/kk
6 €/kk ja digiboksi 159€

KYTKIN TALOYHTIÖÖN

ASENNUSVAIHTOEHDOT
Taloyhtiöön asennetaan kytkin, jonka avulla verkkoyhteys jaetaan
huoneistoihin. Soveltuva kytkimen malli voi vaihdella riippuen
taloyhtion nykyisestä sisäverkon kaapeloinnista ja huoneistojen
määrästä.

Kiinteistökytkin (Sisäverkko CAT5 tai uudempi)
Enintään 8 tilaajaa 					
Enintään 24 tilaajaa					
Enintään 48 tilaajaa					

170 € (ZTE ZXR10 1660-10TS)
700 € (ZTE ZXR10 5250-28TC)
1000 € (ZTE ZXR10 5250-52TC)

Kaapelointi sisäverkossa kuidulla (Kuitu päätetty myös huoneiston päässä)
enintään 24 tilaajaa 					
1200 € (ZTE ZXR10 5128E-FI)
Kaapelointi kuparikaapelia (Asennettu ennen 2000-lukua)
Enintään 16 tilaajaa					
Seuraavat 16 tilaajaa					

1984 € (ZTE ZXDSL 9806H)
700 € (lisäkortti VDSL2 DSLAM)

PÄÄTELAITE ASUNTOON

PÄÄTELAITE
Täyskuitumyyjä määrittelee taloyhtiökohtaisesti soveltuvan päätelaitteen. Päätelaitteen malli ja hinta vaihtelee käytettävän kytkimen ja kaapeloinnin mukaan.

Kaapelointi 2000-luvulta (CAT5 tai uudempi)
Päätelaite					80 €/kpl
Kaapelointi sisäverkossa kuidulla (kuitu päätetty myös huoneiston päässä)
Päätelaite					150 €/kpl
Kaapelointi kuparikaapelia (Asennettu ennen 2000-lukua)
Päätelaite					80 €/kpl

