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tulevat alv-korotukset sekä viranomaismaksut vaikuttuvat liittymän kuukausihintaan hinnat sis. alv 24% 
 
Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunta puh. 040 7070 998 Y-tunnus: 2439420-0 
Kinnulantie 1 82300 Rääkkylä valopiuha.fi

  info@valopiuha.fi 
18/9/19MR 

POHJOIS-KARJALAN TIETOVERKKO-OSUUSKUNTA JÄLKILIITTYMÄ JÄSEN-/ 
Haen jäsenyyttä Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskuntaan LISÄLIITTYMÄHAKEMUS 

 

Nimi/Yritys   ___________________________________________________ 

Henkilötunnus/Y-tunnus ___________________________________________________ 

Laskutusosoite  ___________________________________________________ 

Postinro ja Postitoimipaikka ___________________________________________________ 

Puhelin   ___________________________________________________ 

Sähköposti   ___________________________________________________ 

 

Kiinteistön nimi  ___________________________________________________ 

Kiinteistön osoite ___________________________________________________ 

 

Arvioitu etäisyys runkoverkkoon on ___________ metriä 
Osuuden nimellisarvo on sata (100) euroa, minkä suuruisen osuus-/lisäliittymämaksun jäsenen tulee maksaa yhdessä 
erässä osuuskunnan osoittamalle pankkitilille 30 päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä lukien. Jäsenet eivät ole 
henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan veloista ja sitoumuksista. 
 
Liittymämaksu on tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä (1990) euroa, sis. 100m. tilaajayhteyttä lähimmästä 
liittymäpisteestä. Ylimenevä osa laskutetaan erikseen 7,06€/m. (sis. alv 24 %). Liittymä rakennetaan valmiiksi ja 
yhdistetään käyttöön vuoden ________ aikana. 
 
Rastita haluamasi liittymävaihtoehto: 

 3KYMPPILIITTYMÄ 30/30 Mbit/s kiinteä yhteys 
35,00€/kk 
 

 SUPERLIITTYMÄ 100/100 Mbit/s kiinteä yhteys 
53,00€/kk 
 

 HYPERLIITTYMÄ 300/100 Mbit/s kiinteä yhteys 
62,50 €/kk 
 

 JOUSTAVA LOMANETTI 100/100 Mbit/s kiinteä yhteys 
35,00€/kk. Ei avaus- eikä sulkumaksuja, laskutus 12 kk vuodessa 
 

 MÖKKILIITTYMÄ 100/100 Mbit/s kiinteä yhteys 
Kuukausimaksu on 53,00€/kk, auki vähintään 6 kk/v. Voidaan kytkeä kahteen jaksoon, kytkentä-/katkaisumaksut 124 €. 
 

 TURVALIITTYMÄ; mahdollistaa mm. valvonnan, kodin toimintojen etäkäytön sekä hälytysten siirron hälyttimistä 
kiinteistön ulkopuolelle 
16,90€/kk, sis. IOTAIKA-turvapalvelun sekä nettiyhteyden, käytetään vain valvontaan 
 

Valitsemaasi liittymään sisältyy: 
Nettiyhteys, IPTV-mahdollisuus (ei 3Kymppiliittymä, Turvaliittymä), IP–puhelimen käyttömahdollisuus, kotisivutila 200Mt, meili.fi – 
sähköpostiosoite, 1-5 kpl á 2 Gt. 
 

Sopimus on voimassa kaksi (2) vuotta liittymän käyttöön kytkemisestä, jonka jälkeen jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. 
Irtisanomisaika kaksi (2) viikkoa. Liittymissä voi olla kampanjatarjouksia, jolloin sopimusaika voi olla lyhyempi sekä hinta edullisempi. 

Saatavilla myös IOTAIKA-turvapalvelua liittymääsi sekä IOTAIKA Starttipakettia! KYSY LISÄÄ! 

 
Osuuskunnan rahoitusmaksuosuus 
Sitoutumisaika kaksi (2) vuotta jäsenmaksun suorittamisesta, jonka jälkeen jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. 
Rahoitusmaksuosuuden loppuosa erääntyy maksettavaksi (30 pv netto), jos osuuskunnan jäsen eroaa osuuskunnasta ennen 
kolmea (3) vuotta (osuuskuntalaki ja osuuskunnan säännöt). 

 Runkoverkon rakentamisen jälkeen jätetyissä jäsenhakemuksissa osuuskunta käyttää erikseen ilmoitettua hinnoittelua, 
Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle jätetyn hanke-ehdotuksen mukaisesti. 

 
Olen lukenut säännöt   (pakollinen kohta) 
 
Muuta huomioitavaa:________________________________________________________________________ 
 
___________________ _____._____.20____  ______________________________________ 
 
    ______________________________________ 
    nimenselvennys 
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