
Ota käyttöösi asuntoosi 
kuuluva nettiliittymä
Hei,

Keminmaan Vuokra-asunnot Oy on tehnyt sopimuksen kanssamme uudesta Taloyhtiönetistä. 
Asuntosi vuokra sisältää perustason nettiliittymän, mutta saat myös lisänopeudet sekä 
valikoidut netti- ja viihdepalvelut muita edullisemmin. Taloyhtiönetti toimii antennipistokkeesta 
(kaapelitekniikalla). Liittymän käyttöön tarvitset modeemin, jonka voit tilata meiltä 
liittymätilauksen yhteydessä.

Ota netti käyttöösi ja hyödynnä samalla muut sinulle kuuluvat edut
• Uutena Taloyhtiönetti -asiakkaana saat palvelut käyttöösi osoitteessa telia.fi/asukas.  

Aloita tilaaminen syöttämällä osoitteesi, johon laajakaistan tarvitset.
• Jos sinulla on jo käytössäsi Telian laajakaista, päivitä nopeutesi kirjautumalla mobiilivarmen-

teella tai pankkitunnuksilla Minun Teliaan osoitteessa telia.fi/kirjaudu. Valitse sen jälkeen 
laajakaistaliittymä, jonka haluat päivittää. Chat on apunasi tarvittaessa. 

• Voit myös soittaa Telian asiakaspalveluun 0200 11611 (mpm/pvm).
• Tai tule käymään lähimmässä Telia kaupassa. Lähimmän Telia kaupan löydät täältä  

telia.fi/kauppahaku.

Käännä

Taloyhtiönetin nopeudet ja hinnat

Tutustu myös muihin sinulle kuuluviin etuhin
Taloyhtiösi on keskittänyt nettipalvelut Telialle, joten sinulla on oikeus huimiin etuihin. Näitä ovat 
mm. puhelinliittymät muita edullisemmin ja monipuoliset tv-palvelut. Hinnat ovat voimassa Telian 
taloyhtiönettikohteissa toistaiseksi.

Jos kaipaat apua tekniikan tai asennusten kanssa, niin Helppi auttaa numerossa  
0600 10 100 (2,25 €/min + pvm/mpm) ja osoitteessa telia.fi/helppi

Palvelun saatavuus, hinnat ja nopeudet voivat vaihdella alueittain. Varmista saatavuus omaan kotiisi.  
Kurkkaa palvelutarjoukset osoitteessa telia.fi/asukas.

*Tarjouksien tarkemmat ehdot liitteenä 
**Saatavuus voi vaihdella kiinteistökohtaisesti. Tarkista saatavuus telia.fi/asukas

Yhteys kotiin S
10 Mbit/s

Yhteys kotiin M
50 Mbit/s

Yhteys kotiin L
100 Mbit/s

Yhteys kotiin XL
200 Mbit/s**

Yhteys kotiin XXL
1000 Mbit/s**

0 €/kk

(Huoneiston  
perusnopeus)

4,90 €/kk

Keskittäjälle
0 €/kk*

9,90 €/kk

Keskittäjälle
vain 4,90 €/kk*

19,90 €/kk

Keskittäjälle
vain 14,90 €/kk*

39,90 €/kk

Keskittäjälle 
vain 34,90 €/kk*

Kevyeen  
surffailuun. 
(vaihteluväli 
7–10 Mbit/s)

Videoiden katseluun.
1–2 henkilön talouteen. 
(vaihteluväli 35–50 
Mbit/s)

HD-tason suoratoistoon. 
2–4 henkilön talouteen. 
(vaihteluväli 70–100 
Mbit/s)

4K-leffoille, online- 
pelaamiseen, sujuvaan 
etätyöhön. (vaihteluväli 
100–200 Mbit/s)

Parasta haluavalle.
Koko kodin tarpeisiin. 
(vaihteluväli 500–
1000 Mbit/s)



Pikkasen  
parempaa  
keskittäjälle

Telian liittymäasiakkaat sekä Taloyhtiönetin lisänopeustilaajat saavat pikkasen parempia etuja 
laitteista, liittymistä ja nähtävistä.

Keskittämällä säästöä joka kuukausi 
Miltä kuulostaisi nopeampi nettiyhteys ja entistäkin saumattomampi surffaus? 
Puhelinliittymäasiakkaanamme saat keskittäjäetumme ja säästät 5 €/kk nettiliittymäsi hinnasta,  
eli 60 € vuodessa, kun vaihdat nopeampaan nettiyhteyteen. Esim. Yhteys kotiin L –liittymän 
lisänopeuden keskittäjäedulla 4,90 €/kk 12 kk ajan (norm. 9,90 €/kk).*

Tutustu asiakasetuihisi tarkemmin osoitteessa telia.fi/asukasetu

Jos et ole vielä Telian puhelinliittymäasiakas, löydät parhaimmat edut osoitteesta: telia.fi/huippuetusi

Viihdyttäviin hetkiin 
C Moressa näet kaikki C Moren sarjat ja leffat 
sekä MTV3:n, Subin ja AVAn suosikkiohjelmia. 
Asiakkaanamme pääset nauttimaan C Moren  
laajasta tarjonnasta:

0 €/kk 3 kk ajan liittymäasiakkaille tai 5G-asiakkaille 
0 €/12 kk, jonka jälkeen liittymäasiakkaan etuhintaan 
8,95 €/kk (norm. 12,95 €/kk). Ei määräaikaisuutta. 
Etuhinta Telian lisänopeus- ja liittymäasiakkaille.**

Ota etu käyttöösi ja tutustu muihin C More -etuihin 
osoitteessa telia.fi/cmore_etu

*Keskittäjäedun ehdot: Keskittäjäedun ehdot: Keskittämällä liittymiä Telialle saat 5 € edun/kk Yhteys kotiin -liittymän lisänopeuden hinnaston mukaisesta hinnasta. 
Saat edun käyttöösi päivittämällä laajakaistasi nopeutta tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme. Etu on voimassa 12 kk (edun arvo yht. 60€). Esim. Yhteys kotiin L 
-liittymän lisänopeuden keskittäjäedulla 4,90 €/kk 12 kk ajan (norm. 9,90 €/kk). Ei määräaikaisuutta. Tilaus jatkuu 12 kk etujakson jälkeen toistaiseksi voimassa olevana 
hintaan 9,90 €/kk tai hinnaston mukaisella hinnalla. Etuun ovat oikeutettuja kaikki Telia Finlandin kuluttaja-asiakkaat, joilla on ennen Yhteys kotiin -liittymän lisänopeuden 
hankkimista aktiivinen Telian kuukausilaskutteinen puhelinliittymä tai mobiililaajakaistaliittymä. Jos keskittäjäetuun oikeuttava liittymä irtisanotaan tai sitä koskeva sopi-
mus muutoin päättyy, liittymän lisänopeuden hinta on 9,90 €/kk tai hinnaston mukainen hinta. Liittymien ja niiiden lisänopeuksien hinnoittelu vaihtelee saatavuudesta, 
valitusta nopeudesta ja liittymätyypistä riippuen. 
**C Moren tarjousehdot: C More Telian liittymäasiakkaille ensimmäiset kolme kuukautta veloituksetta, jonka jälkeen tilaus jatkuu hintaan 8,95 €/kk C More -suoratoisto-
palvelussa. Ei määräaikaisuutta. Saat C More -palvelun ensimmäiset 3 kk veloituksetta ja tämän jälkeen hintaan 8,95 €/kk, kun käytössäsi on vähintään yksi Telian puhe-
liittymä, mobiililaajakaistaliittymä tai kiinteä laajakaistaliittymä. Mikäli irtisanot Telian liittymäasiakkuuden, et ole enää oikeutettu veloituksettomaan 3 kk tilausjaksoon 
tai 8,95 €/kk hintaan. Tällöin C More -palvelun hinta on 12,95 €/kk tai voimassa olevan hinnaston mukainen hinta. C More Telian 5G -liittymäasiakkaille ensimmäiset 12 
kuukautta veloituksetta, jonka jälkeen tilaus jatkuu hintaan 8,95 €/kk C More -suoratoistopalvelussa. Ei määräaikaisuutta. Saat C More -palvelun ensimmäiset 12 kk ve-
loituksetta ja tämän jälkeen hintaan 8,95 €/kk, kun käytössäsi on vähintään yksi Telian 5G -liittymä. Mikäli irtisanot Telian 5G -liittymäasiakkuuden, et ole enää oikeutettu 
veloituksettomaan 12 kk tilausjaksoon. Tällöin C More -palvelun hinta on 8,95 €/kk, mikäli käytössäsi on vähintään yksi muu Telian puheliittymä, mobiililaajakaistaliittymä 
tai kiinteä laajakaistaliittymä. Mikäli irtisanot Telian liittymäasiakkuuden, hinta on 12,95 €/kk tai voimassa olevan hinnaston mukainen hinta.


