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Elisa rakentaa Vapaalaan valokuituverkon – Liity mukaan 

huippuedullisesti tekemällä valokuitutilaus 18.2.2018 

mennessä! 
Tiedotimme aloittavamme nopeiden nettiyhteyksien mahdollistavan valokuituverkon rakentamisen 

alueellesi, mikäli riittävän moni alueesi asukkaista kiinnostuu. Kiinnostusta riitti ja saimme suuren 

määrän tilauksia  aloittaaksemme valokuituverkon rakentamisen. Alueen rakentaminen aloitetaan 

heinä-elokuun aikana ja koko alueen valokuituverkko valmistuu vuoden 2018 aikana.  

Mikäli et vielä ole tehnyt valokuitutilausta, kannattaa se tehdä heti tai viimeistää 18.2. 

mennessä, päästäksesi hyötymään tarjoushinnasta. 

Tilaa valokuitu ja maksa vaikka osissa 

Talosi liittyy valokuituverkkoon Saunalahti Talokuitu -liittymällä, jonka voit maksaa vaikka erissä. 
Esimerkiksi 60 kuukauden erissä maksat vain 36,50 €/kk. Hinta kerralla maksettaessa on vain 
2190 €.  
 
Talokuidun toimitus sisältää taloon asennettavan kuitupäätteen sekä valokuidun kytkennän 
kuitupäätteeseen. Tarjousaikana tilattujen liittymien toimituksiin sisältyvät myös tontilla tehtävät 
työt. Mikäli valokuitutilaus tehdään 18.2. jälkeen, liittymishinta on  3390 € ja asiakas vastaa 
itse tontilla tehtävistä töistä ja niistä aiheutuvista  kustannuksista.  

 
Sinulla on mahdollisuus hakea kotitalousvähennystä tontilla tehtävien töiden kustannuksesta. 
Kotitalousvähennys on asiakkaan ja verottajan välinen asia, joten Elisa ei ota kantaa sen 
myöntämisperusteisiin. Asiakas voi tutustua kotitalousvähennyksen ehtoihin osoitteessa www.vero.fi 

 

Mitä hyötyä valokuidusta on?  

 

• Netti on nopea ja toimintavarma. Saat kaikki perheen 

älylaitteet sujuvasti verkkoon. Tee etätöitä, pelaa, surffaa -

kaikki onnistuu.  
• Valokuitu nostaa talosi varustetasoa ja arvoa. 

• Elisa Kaapeli-TV ilman liittymismaksua. Tarjolla on yli  200 tv- 
ja radiokanavaa, joista yli 80 laadukasta HD-
teräväpiirtokanavaa. Elisa Kaapeli-TV mahdollistaa televisiosi 
toimimisen kaapeliyhteyden kautta ilman harava-antennia. 

 

Lisätietoja palveluistamme osoitteissa elisa.fi/kaapeli-tv, elisaviihde.fi ja elisa.fi/laajakaista 

http://www.vero.fi/
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Tervetuloa Kuituiltaan tiistaina 23.1.18! 

Järjestämme alueellasi Kuituillan, jossa Elisan edustajat kertovat sinulle Valokuituverkosta ja sen 

hyödyistä. 

Olet lämpimästi tervetullut Kuituiltaan  tiistaina 23.1.18 klo 18.30-20.30 välisenä aikana 

Rajatorpan koululle (ruokala), Vapaalanpolku 13. 

 

Tee tilaus helposti tai kysy lisää kuituasiantuntijoiltamme 

Tilaa 18.2.2018 mennessä joko soittamalla tai sähköpostitse:  

Janne Ekorre   Henri Kivineva  

puh. 050 3161 546                 puh. 050 3161 547 

janne.ekorre@elisa.fi henri.kivineva@elisa.fi 

 

Ystävällisin terveisin,  

Elisa 
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Tästä näet alueen, mihin valokuitu on mahdollista saada: 

 

Kysymyksiä ja vastauksia:  Alueellesi rakennetaan  Elisan valokuituverkko. 
 

Mikä on valokuidun liittymismaksu?  

2190 € ja 18.2.2018 mennessä tilanneille  tontilla tehtävät työt sisältyvät hintaan.  

 

Voiko liittymismaksun maksaa myös erissä?  

Kyllä voi. Liittymismaksun voi maksaa kertamaksuna tai 12kk, 24kk, 36kk tai 60kk erissä. Maksueriin ei sisälly korkoa.  

 

Mikä on kuidun liittymismaksu, jos tilaan kuituliittymän myöhemmin?  

Kuituliittymän hinta on 3390 €. Asiakas vastaa lisäksi oman tonttinsa osuudesta.  

 

Milloin kuituliittymät asennetaan?  

Vuoden 2018 aikana. Aloitus heinä-elokuun aikana.  

 

Jos tontillani on valmis putkitus saanko alennusta liittymismaksusta?  

Liittymismaksu on kaikille tarjousaikana tilanneille  sama 2190 €. Työmäärä on käytännössä sama, putkitus säästää 

ainoastaan pihan aukaisun uudelleen.  

 

 


