Talossasi on Telian taloyhtiönetti, jonka ansiosta vuokraasi tai vastikkeeseesi sisältyy
perustason nettiliittymä. Voit myös ottaa käyttöön nopeamman nettiliittymän sekä
valikoidut netti- ja viihdepalvelut – aina muita edullisemmin.
Hemmottele itseäsi ja sukella hyviin ohjelmiin. Telia TV tuo urheilun, elokuvat, uutuussarjat, dokumentit ja lastenohjelmat ulottuvillesi aina silloin, kun niitä eniten tarvitset.
Katso mitä haluat ‒ missä ja milloin tahansa.

Telia Yhteys kotiin L (70–100M) sekä Telia TV
yhteishintaan 19,90 €/kk (24 kk:n sopimus)
Palvelut jatkuvat etujakson jälkeen toistaiseksi voimassa olevina.
Uusille Telia TV -asiakkaille 24 kk:n sopimuskauden kokonaishinta 507,60 €.

Hyödynnä etusi:

• Asiakaspalvelu ja tilaukset 0200 11611 (mpm/pvm)
• Telia Kaupassa (katso lähin Telia Kauppa osoitteesta telia.fi)
• telia.fi/asukas

Telian taloyhtiönettikohteissa Telia Yhteys kotiin M Valokuitu tai L Valokuitu -liittymä ja Telia TV -palvelu etuhintaan 19,90 €/kk 24 kk
ajan. 24 kk määräaikaisen sopimuskauden kokonaishinta 507,60 € (sisältäen 30 € toimitusmaksun uusille Telia TV -asiakkaille).
Tiedonsiirron nopeus sekä nopeuden vaihtelu riippuu mm. laitteen ominaisuuksista sekä verkkotekniikasta. Saapuvan liikenteen
nopeudet L Valokuitu -liittymällä 70–100 Mbit/s. Lähtevän liikenteen nopeudet L Valokuitu -liittymällä 70–100 Mbit/s. Etuhintojen
saaminen edellyttää 24 kk määräaikaista sopimusta Yhteys kotiin -liittymään ja Telia TV -palveluun. Määräaikaisen tilausjakson
päätyttyä tilaus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana ja kuukausihinnat muuttuvat sillä hetkellä voimassa olevan hinnaston
mukaisiksi hinnoiksi. Etuhinta sisältää myös Telia TV -palvelun käyttöön tarvittavat laitteet sekä peruskanavat ja tilausvideopalvelun
veloituksetta. Telia TV -palveluun kuuluvat laitteet ovat Telian omaisuutta. Palveluiden
saatavuus, hinnat ja nopeudet voivat vaihdella alueittain. Varmista palveluiden saatavuus
osoitteeseesi. Suosittelemme, että suojaat koneesi Telia Turvapaketti -palvelulla.

Lue lisää kääntöpuolelta >>

Asiakasetuna Yhteys puhelimeen L -paketti etuhintaan 24,90 €/kk 12 kuukauden ajan, jonka jälkeen 29,90 €/kk tai paketin kulloinkin
voimassa oleva hinta. Ei määräaikaisuutta. Paketti sisältää 600 min normaalihintaisia puheluita, 600 kpl normaalihintaisia viestejä sekä
kotimaan rajattoman netin (ks. alla). Paketin ylimenevät puhelut 0,099 €/alkava minuutti ja viestit 0,099 €/kpl. Liittymä toimii samoilla
hinnoilla ollessasi missä tahansa EU/ETA-alueella. Suomesta soitetut puhelut ulkomaille veloitetaan ulkomaanpuheluhinnaston
mukaan. Lisäetuna puhelut Suomesta Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan, Viroon, Latviaan ja Liettuaan veloitetaan kotimaan hinnoin.
Hinnoittelu ei koske puheluja ja viestejä palvelu- ja yritysnumeroihin. Paketti sisältää rajattoman netin kotimaassa ja 10 Gt/kk netin
käyttöä muualla EU/ETA-alueella. Määrän täytyttyä käyttö jatkuu EU/ETA-alueella automaattisesti päivähinnalla 1 €/vuorokausi, joka
sisältää 300 Mt netinkäyttöä. Päivähinnan täytyttyä käyttö jatkuu ilman lisäkustannuksia verkon perusnopeudella (128 kbit/s) seuraavan
vuorokauden alkuun, jolloin nopeus palautuu. Netin arvioitu maksiminopeus 100 Mbit/s. Saapuvan liikenteen vaihteluväli 2G-verkossa
0,02–0,2 Mbit/s, 3G-verkossa 0,4–40 Mbit/s ja 4G-verkossa 10–100 Mbit/s. Lähtevän liikenteen vaihteluväli 2G-verkossa 0,01–0,1 Mbit/s,
3G-verkossa 0,1–4 Mbit/s ja 4G-verkossa 3–50 Mbit/s. Tiedonsiirron
maksiminopeus sekä nopeuden vaihtelu riippuu muun muassa laitteen
ominaisuuksista sekä verkon kuormituksesta. Liittymän käyttö muualla
maailmassa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Etuhinta
koskee vain uusia liittymiä. Uuden liittymän avaus 0 €. Ks. suuntaaantavat peittoalueet: telia.fi/kuuluvuus

