
Japo förbehåller sig rätten att avvisa en beställning om byggkostnaderna är orimligt höga (mer än 3 000 €). Dessutom förbehåller sig JAPO

rätten att säga upp avtalet om det inte finns tillräckligt många abonnenter i området. Vi kontrollerar kreditupplysningar från Suomen

Asiakastieto Oy:s register. Personuppgifter kan användas för externa företags marknadsföringsändamål.

 

Den som tecknar abonnemanget ansvarar för planeringen av rutten på fastighetens tomt samt till exempel för att kartlägga elkablar, 

vatten- och avloppsledningar. Anslutningsavgiften inkluderar grävarbeten på tomten och städning av spåren utan efterbehandling och 

fastighetens ägare ansvarar för att till exempel anlägga gräsmatta. Abonnenten samtycker till att placera kablage, 

distributionsskåp/brunnar etc. som fibernätet kräver på den mark de äger

Kund

Leverantör

Anslutningens

leveransadress (om annan)

Betalningsalternativ

Terminalutrustning:

Typ av anslutning 

Namnförtydligande

Anslutningsavgift: 790€

JAPO

Kauppakatu 10, 62900 Alajärvi

Tfn 06 557 0111

(avtalas separat vid beställning)

Fiberterminal på köpet 
(värde 199 €)

Anslutningsavgiften inkluderar
installation av optisk fiber inne i
fastigheten samt driftsättning av
anslutningen.

PRENUMERATIONSAVTAL 
JAPO Fiberanslutning

Telefon

E-postadress

Du kan även teckna ett beställningsavtal
elektroniskt på
www.japo.fi/harma

(kryssa för lämpligt 

hastighetsalternativ)
Hastigheter: 250/250 MB 39 €/ mån

500/500MB 44,90 €/ mån

1 000/1 000MB 49,90 €/ mån

Tilläggstjänster:
JAPO TV-tjänster 6,90 €/mån

Fiberterminal 199 €

IPTV-digibox 169 €
IPTV-digibox (med hårddisk) 269 €

Underskrifter

Faktureras som en rat

 Annat betalningsalternativ

Datum och ort

Underskrift

Alajärven Puhelinosuuskunta (JAPO) Kauppakatu 10, 62900 Alajärvi   tfn +358 6 557 0111 www.japo.fi

Personbeteckning / FO-nummer

Näradress

Namn



Uppbyggnaden i området påbörjas alltid enligt intresse. Så snart

ett byggbeslut för området har beviljats, strävar man till att

konstruera och ta anslutningarna i drift under samma år.

supersnabb - till och med 1000 M Internetuppkoppling

video-on-demand-tjänster (t.ex. Makuuni)

TV-programmen kan ses när man själv önskar, inte enbart

när programmen sänds

säkerhetstjänster (kameror, temperatur- och

luftfuktighetsövervakning, larmsystem, etc.)

högupplöst TV (HDTV)

distansarbete och utbildningstjänster, underhållning och

speltjänster

certifieringstjänster

hälso- och wellnesstjänster

direktmeddelanden och dataöverföring

rösttjänster och videosamtal

En fiberoptisk nätverksanslutning är överlägsen vad gäller

hastighet och stabilitet för Internettjänster. Den är tillräcklig för

alla befintliga och framtida nätverkstjänster i minst 50 år.

Fiberanslutningen möjliggör upp till 1000 M

Internetuppkoppling, överföring av stora filer, oändligt snabb

kommunikation, som utöver företagens behov till exempel kan

behövas vid distansarbete. JAPO Fiberanslutning möjliggör

användbara tjänster även för genomsnittsanvändaren:

Nya elektroniska tjänster kräver allt högre dataöverföringshastigheter.

Möjligheterna hos befintliga kopparkabel- eller trådlösa anslutningar

kommer i framtiden 

inte längre att vara tillräckliga.

En höghastighets fiberoptisk anslutning behövs till exempel när man

tittar på en rörlig bild av hög kvalitet eller Smart-TV via nätet (t.ex. YLE

Arenan), laddar ner eller skickar stora filer såsom realtidsvideo (t.ex.

Skype) eller använder flera internettjänster hemma samtidigt.

JAPO Fiberanslutning inkluderar en snabb och stabil tvåvägs

Internetuppkoppling med vald hastighet.

Om så önskas kan man även koppla JAPO IPTV-tjänstens

baskanaler till JAPO Fiberanslutning, och få möjlighet att titta på

kanaler på HD-nivå, varvid tjänsten även automatiskt sparar de

valda programmen och baskanalernas serier under en viss tid. Du

kan titta på program när du önskar och till och med på din 

surfplatta eller dator! Du kan också behändigt använda video-on-

demand-tjänsten på JAPO IPTV.

Anslutningsavgiften kan betalas antingen som ett

engångsbelopp eller med ett 36 månaders

avbetalningsavtal. Be våra säljare om mer 

information om avbetalningsalternativen: 06 557 0111

eller asiakastuki@japo.fi

Priserna inkluderar moms på 24 %

Japo förbehåller sig rätten att avvisa en beställning om

byggkostnaderna är orimligt höga (mer än 3 000 €)

 

Anslutningsavgiften inkluderar kabelns anslutning till 

fastigheten, avslutning av kabeln, städning av spår och 

installation av terminalen.

Alajärven Puhelinosuuskunta är ett lokalt kooperativ som

använder namnet JAPO i sin marknadsföring. Alajärven

Puhelinosuuskuntas dotterbolag är JAPO Palvelut Oy, som

är känt för bl.a. Euronics i JAPO affär och JAPO

programvara-verksamheterna.

För mer information om fiberoptik och JAPO Fiberanslutning, 

kontakta vår kundtjänst på tfn 06 557 0111

Uppbyggnad och tidtabell

Med fiberoptik nu till och 
med 1000 M Internet

Behändiga tjänster med JAPO Fiberanslutning

Snabb och högkvalitativ internet för TV-tittande

JAPO Fiberanslutning

Tilläggstjänster och utrustning

Betalning av anslutningsavgiften

Alajärven Puhelinosuuskunta och JAPO

1000/1000 M

Japo Fiberanslutningens leveransavgift

 49,90 €/mån

269 € 

 59 €

Anslutningsavgif: 790 €

Hastigheter:

250/250 M

500/500 M

 39 €/mån

44,90 €/mån

Installation och underhåll av teleförbindelser ger rätt 

till hushållsavdrag för hela anslutningsavgiften (790 €:) 40 %

av detta är 316 € (från vilken självrisk inte 

har dragits), så anslutningens pris är endast 474 €.

6,90 €/månJAPO TV-tjänster

Fiberterminal 199 €

Japo IPTV-digibox 169 €

Japo IPTV-digibox med hårddiskplats

Japo Fiberanslutningens öppningsavgift
(avgift för ett befintligt, stängt abonnemang) 59 €

Hushållsavdrag


