Voimassa 9.10.2015 alkaen

Muut hinnat ja toimenpidemaksut
Hinta € alv 0 %

Hinta € sis. alv 24 %

Käyttäjän | Omistajan | Maksajan vaihto

16,39 €

20,32 €

100 M tai 1000M valokuituliittymän vaihto varausliittymäksi

20,16 €

25,00 €

Varausliittymän vaihto 100 M tai 1000M valokuituliittymäksi

0,00 €

0,00 €

100 M tai 1000M valokuituliittymän vaihto osa-aikaliittymäksi

20,16 €

25,00 €

Osa-aikaliittymän vaihto 100 M tai 1000M valokuituliittymäksi

0,00 €

0,00 €

200,00 €

248,00 €

Valokuituliittymän internet nopeuden nosto

0,00 €

0,00 €

Valokuituliittymän internet nopeuden lasku

39,92 €

49,50 €

Taajamavarausliittymän avaaminen

Valokuituliittymän käytön palveluiden pysyvä sulkeminen
241,94 €
300,00 €
Valokuituliittymän käytön palveluiden pysyvä sulkeminen tarkoittaa valokuituliittymän sulkemista pysyvästi tai 9 kuukautta
pidemmäksi ajaksi palvelukuvauksen ja liittymäsopimusehtojen mukaisesti. Valokuituliittymän käytön palveluiden pysyvän
sulkemisen aikana valokuituliittymästä ei peritä mitään maksuja. Valokuituliittymän käytön palveluiden pysyvä sulkeminen ei
ole mahdollista, jos asiakkaalla on voimassa oleva määräaikainen internet ja muu palvelusopimus Saimaan Kuitu Oy:n kanssa
sekä jos asiakkaalla on maksamattomia laskuja Saimaan Kuitu Oy:lle.
Pysyvästi suljetun valokuituliittymän avaaminen
00,00 €
00,00 €
 Pysyvästi suljetun liittymän avaamisesta veloitetaan palvelukuvauksen mukaisesti tarvittaessa todelliset avaamisen
työ- ja materiaalikulut.
Valokuituliittymän käytön palveluiden tilapäinen sulkeminen

20,08 €

24,90 €

Valokuituliittymä voi olla suljettuna yhden kerran kalenterivuodessa 2-9 kk kerrallaan. Valokuituliittymän käytön palveluiden tilapäinen
sulkeminen ei ole mahdollista, jos asiakkaalla on voimassa oleva määräaikainen internet ja muu palvelusopimus Saimaan Kuitu Oy:n kanssa.

Valokuituliittymän perusmaksu liittymän ollessa tilapäisesti suljettuna

14,12 €/kk

17,51 € /kk

Tilapäisesti suljetun valokuituliittymän avaaminen

20,08 €

24,90 €

Suljetun valokuituliittymän pika-avaus

40,32 €

50,00 €

Asiakkaan pyynnöstä tehdään suljetun liittymän pika-avaus. Asiakas toimittaa maksukuitin BCL:n asiakaspalveluun.

Asiakaspääteportaali / kuitupäätelaite:
Peruspalveluun sisältyy asiakaspäätelaitteen portaali, jolla voi hallita päätelaitteen konfiguraatiota ja Wifi verkon tunnuksia.
Lisämaksusta saa sovelluksia, joilla voi hallita kameroita ja kiinteistöantureita yms.

0,5 €/kk

LAITTEET

0,62 €/kk

Hinta € alv 0 %
Hinta € sis. alv 24 %
Saimaan Kuitu Oy:n toimittamalla laitteella on valmistajan antama takuu. Takuu ei kata ukonilman tai muun luonnonilmiön
aiheuttamaa vahinkoa tai jos asiakas tai kiinteistössä asuvat henkilöt ovat muuten tahallaan aiheuttaneet laitteen rikkoutumisen.
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Kiinteistön kuitupäätelaite

150,00 €

186,00 €

Valokuituliittymän käyttöönottovaiheessa kuitupäätelaite perustason WiFi-ominaisuudella kuuluu liittymän hintaan. Mikäli laite vaurioituu
asiakkaasta tai ulkoisesta tekijästä (esimerkiksi ukkonen) johtuen, on asiakas velvollinen ostamaan itse uuden laitteen.

Watson IPTV boksi (hinta liittymän toimituksen yhteydessä)

110,67 €

137,23 €

Asiakas voi tilata Watson IPTV boksi valokuituliittymätilauksen yhteydessä hintaan 137,23 €/kpl ja se toimitetaan asiakkaalle liittymän
käyttöönoton yhteydessä. Myöhemmin Watson IPTV boksi voi tilata Saimaan Kuitu Oy:n operaattorikumppanilta Blue Lake Communications Oy:ltä heidän voimassa olevien hinnastojen mukaisesti + postituskulut. Katso hinnat http://www.blctelecom.fi/fi/henkiloasiakkaat/tvviihde/watson.

Watson IPTV tikku (hinta liittymän toimituksen yhteydessä)

85,58 €

106,12 €

Asiakas voi tilata Watson IPTV tikku valokuituliittymätilauksen yhteydessä hintaan 106,12 €/kpl ja se toimitetaan asiakkaalle liittymän
käyttöönoton yhteydessä. Myöhemmin Watson TV tikun voi tilata Saimaan Kuitu Oy:n operaattorikumppanilta Blue Lake Communications
Oy:ltä heidän voimassa olevien hinnastojen mukaisesti + postituskulut. Katso hinnat http://www.blctelecom.fi/fi/henkiloasiakkaat/tvviihde/watson.

LASKUTUS

Hinta € alv 0 %

Maksusopimus laskulle

8,06 €

10,00 €

E-lasku

0,00 €

0,00 €

Paperilasku (ensimmäinen paperilasku on ilmainen)

1,53 €/kpl

1,90 €/kpl

Laskukopio asiakaspalvelusta

8,06 €/kpl

10,00 €/kpl

Maksukehotus

5,00 €

5,00 €

Viivästyskorko

7,5 %

7,5 %

Rahoitusvastikkeen maksamisen lopettamisen toimitusmaksu

56,45 €

70,00 €



Hinta € sis. alv 24 %

toimitusmaksu koskee valokuituliittymän velkakirjan velan maksua kesken 120 kuukauden sopimuskautta

VIANKORJAUS
Viankorjaus, palveluaika ma – pe klo 8:00 – 16:00

80,65 €

100,00 €

Veloitetaan loppukäyttäjältä mikäli laajakaistan toimituksen tarkistuksessa tai vian kartoituksessa todetaan vian olevan loppukäyttäjän
laitteissa (kuitupäätelaite / wlan -laite, tietokone) tai sisäverkossa.

Viankorjauksesta palveluajan ulkopuolella laskutetaan kaksinkertainen tuntihinta. Viankorjaus tuntihintaa sovelletaan myös
muihin Saimaan Kuitu Oy:n valokuituverkon asiakkaalta veloitettaviin töihin.

KAAPELINÄYTÖN HINNAT (sisältää alv:n 24 %)
Kaapelinäyttö työaikana ma – pe klo 8:00 – 16:00.
Kaapelien sijaintinäytöt pitää tilata vähintään neljä työpäivää ennen tarvetta ja kaivamista.
Kaapelinäytön pikatilausmaksu peritään, jos kaapelinäyttö tilataan samana päivänä näytölle
Kaapelinäytön kesto alle 2 tuntia, työajan ulkopuolella
Kaapelinäytön lisätunnit 144,00 /tunti. Lisäksi laskutetaan aina matka-aika 81,60 €/tunti ja kilometrikorvaus 0,86 €/km

0,00 €

150,00 €
288,00 €

MUUT MAKSUT (sisältää alv:n 24 %)
Jos vuoden 2015 rakentamisalueilla valokaapelikieppi on jätetty kiinteistön tontin viereen ja asiakas ei tee mitään liittymäsopimusta
Saimaan Kuitu Oy:n kanssa, niin kiinteistön tontin vieressä oleva valokaapelikieppi peitetään maahan syksyn 2015 aikana. Mikäli sama
asiakas tekee valokuituliittymäsopimuksen 1.1.2016 jälkeen, veloitetaan asiakkaalta 200 euron (sis. alv 24 %) lisäasennusmaksu.
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