TILAUSSOPIMUS
JAPO Kuituliittymä

Toimittaja

JAPO
Kauppakatu 10, 62900 Alajärvi
Puh. 06 557 0111

Asiakas

Voit tehdä tilaussopimuksen
myös sähköisesti osoitteessa
www.japo.fi/harma

Nimi

Puhelin

Lähiosoite

Postinumero ja –toimipaikka

Hetu / Y-tunnus

Sähköpostiosoite

Liittymän toimitusosoite
(jos eri)

Liittymätyyppi

(rasti sopiva nopeus
vaihtoehto)

Kytkentämaksu sisältää valokuidun
asennuksen kiinteistöön sisälle
sekä liittymän käyttöönoton.

Kytkentämaksu: 790€

Nopeudet: 250/250 MB
500/500 MB
49,90 €/kk 1000/1000 MB

Lisäpalvelut

39 €/kk
44,90 €/kk
49,90 €/kk

JAPO TV-palvelu 6,90€/kk

Päätelaitteet:

Kuitupäätelaite 199€
IPTV-digiboxi 169€
IPTV-digiboxi (kiintolevyllä) 269€

Maksuvaihtoehdot

Laskutetaan yhdessä erässä
Muu maksuvaihtoehto

Allekirjoitukset

Kuitupäätelaite kaupan päälle
(arvo 199€)

(sovitaan erikseen
tilauksen yhteydessä)

Aika ja paikka
Allekirjoitus

Nimenselvennys

JAPO pidättää oikeuden hylätä tilaus, mikäli yksittäisen liittymän rakennuskustannukset ovat kohtuutto- man suuret (yli 3000€).
Lisäksi JAPO pidättää oikeuden purkaa sopimus, mikäli liittyjiä alueella ei ole riittävästi. Tarkistamme luottotiedot Suomen
Asiakastieto Oy:n rekisteristä. Henkilötietoja voidaan käyttää ulkop.yritysten markkinointitarkoituksiin.
Liittymän ottajan vastuulla on kiinteistön tontin osalta reitin suunnittelu ja esimerkiksi sähkökaapelien ja vesi- ja viemäriputkien
kartoitus. Liittymismaksuun sisältyy tontilla tapahtuva kaivuu ja jälkien siistiminen ilman viimeistelyä ja esimerkiksi nurmikon
perustamisesta vastaa kiinteistön omistaja. Liittyjä antaa suostumuksensa sijoittaa kuituverkon tarvitsemat kaapeloinnit,
jakokaapit/kaivot ym. omistamilleen maille

Alajärven Puhelinosuuskunta (JAPO) Kauppakatu 10, 62900 Alajärvi p. 06 557 0111 www.japo.fi

Valokuidulla nyt jopa
1000 Megan netti
Valokuituliittymä on nopeudeltaan ja toimintavarmuudeltaan
ylivertainen siirtotie internet-palveluille. Se riittää kaikkiin
nykyisiin ja tulevaisuuden nettipalveluihin ainakin 50 vuodeksi.
Kuituliittymä mahdollistaa jopa 1000 Megan nettiyhteyden,
suurien tiedostojen siirtelyn, äärettömän nopean
yhteydenpidon, jota voidaan yritysten tarpeiden lisäksi tarvita
esimerkiksi etätyön tekemiseen. JAPO Kuituliittymä
mahdollistaa myös aivan tavalliselle Matti Meikäläiselle
käyttökelpoisia palveluita:
- huippunopea - jopa 1000 Megan nettiyhteys
- tilausvideopalvelut (esim. Makuuni)
- television peruskanavien ohjelmien katselu silloin, kun
itse haluaa, ei silloin kun ne ohjelmat lähetetään
- turvapalvelut (kamerat, lämpötilan ja kosteuden
valvonta, hälytysjärjestelmät ym.)
- teräväpiirto-TV (HDTV)
- etätyö- ja koulutuspalvelut, viihde- ja pelipalvelut
- varmennuspalvelut
- terveys- ja hyvinvointipalvelut
- pikaviestimet ja –tiedonsiirto
- puhepalvelut ja videopuhelut

JAPO Kuituliittymä
Kytkentämaksu:

790 €

Nopeudet:
250/250 M

39 €/kk

500/500 M

44,90 €/kk

1000/1000 M

49,90 €/kk

Hinna sisältävät alv 24%
Japo pidättää oikeuden hylätä tilaus, mikäli
rakennuskustannukset ovat kohtuuttoman suuret (yli
3 000 €)
Kytkentämaksu sisältää kaapelin tuomisen
kiinteistöön, kaapelin päättämisen, jälkien siivoamisen
ja päätelaitteen asennuksen.

Kytkentämaksun maksaminen
Kytkentämaksun voi maksaa joko kertamaksuna tai
jopa 36 kk:n osamaksusopimuksella. Kysy lisää
osamaksuvaihtoehdoista myyjiltämme:
06 557 0111 tai asiakastuki@japo.fi

Kotitalousvähennys
Tietoliikenneyhteyksien asennus ja kunnossapito
oikeuttaa kotitalousvähennykseen koko

TV:n katselemiseen nopea ja laadukas netti
Uudet sähköiset palvelut edellyttävät yhä suurempia
tiedonsiirtonopeuksia. Nykyisten kuparikaapeliyhteyksien tai
langattomien yhteyksien ominaisuudet eivät tulevaisuudessa
enää riitä.
Huippunopeaa valokuituyhteyttä tarvitaan esimerkiksi, kun
hyvälaatuista liikkuvaa kuvaa tai Smart-TV:tä katsotaan verkon
kautta (esim. YLE Areena), ladataan tai lähetetään isoja tiedostoja
kuten esim. reaaliaikaista videokuvaa (mm. Skype) tai
samanaikaisesti kotona käytetään useita internet-palveluita.

kytkentämaksun osalta (790€:) 40%:n osuus tästä on
316€ (josta ei ole vähennetty omavastuuta), liittymän
hinnaksi jää siis vain 474€.

Lisäpalvelut ja laitteet
JAPO tv-palvelu

6,90 €/kk

Kuitupäätelaite

199 €

Japo IPTV-digiboxi

169 €
269 €

Japo IPTV-digiboxi kiintolevypaikalla

JAPO Kuituliittymällä käteviä palveluita

Japo Kuituliittymän avausmaksu

JAPO Kuituliittymä sisältää nopean ja toimintavarman kaksisuuntaisen internetyhteyden valitulla nopeudella.

(olemassa olevan, suljetun liittymän maksu)

59 €

Japo Kuituliittymän siirtomaksu

59 €

Palveluun voi halutessaan liittää JAPO Kuituliittymään myös JAPO
IPTV-palvelunperuskanavat, mahdollisuuden HD-tasoisten
kanavien katseluun ja palvelu tallentaa lisäksi peruskanavien
valitut ohjelmat ja sarjat automaattisesti tietyltä ajalta. Voit
katsoa ohjelmat silloin kuin haluat ja vaikka tabletilla tai
tietokoneella! JAPO IPTV:ssä voi käyttää kätevästi myös
tilausvideopalvelua.

Rakentaminen ja aikataulu
Rakentaminen alueella aloitetaan aina kiinnostuksen
mukaan. Kun alueelle saadaan rakennuspäätös,
liittymät pyritään rakentamaan ja ottamaan käyttöön
saman vuoden aikana.

Alajärven Puhelinosuuskunta ja
JAPO
Alajärven Puhelinosuuskunta on paikallinen osuuskunta,
joka käyttää markkinoinnissaan nimeä JAPO. Alajärven
Puhelinosuuskunnan tytäryhtiö on JAPO Palvelut Oy, joka
tunnetaan mm. Euronics JAPO Myymälästä sekä JAPO
Ohjelmistot -liiketoiminnoista.

Lisätietoa valokuidusta ja JAPO Kuituliittymästa saat
asiakaspalvelustamme p. 06 557 0111

