
tulevat alv-korotukset sekä virainomaismaksut vaikuttuvat liittymän kuukausihintaan 

 
Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunta  puh. 040 163 7074 / 040 7070 998 
Y-tunnus: 2439420–0 
Kinnulantie 1   valopiuha.fi 
82300 Rääkkylä  info@valopiuha.fi 

Haen Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunnan jäsenyyttä ja liittymän siirtoa. 
JÄSENYYDEN HAKEMINEN/LISÄLIITTYMÄ KIINTEISTÖKAUPPA 

Nimi/Yritys  

Henkilötunnus/Y-tunnus  

Laskutusosoite  

Postitoimipaikka  

Puhelin  

Sähköposti  
 
Osuuden nimellisarvo on sata (100) euroa, joka siirtyy yleensä kaupan mukana. Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa 
osuuskunnan veloista ja sitoumuksista. 
 
Rastita haluamasi liittymävaihtoehto: 

 VALOPIUHAN 5KYMPPI 50/50 Mbit/s kiinteä yhteys 
35,00 €/kk 
 

 VALOPIUHAN SUPER 200/200 Mbit/s kiinteä yhteys 
49,30 €/kk ilman tallennuspalvelua 
 

 VALOPIUHAN HYPER 500/300 Mbit/s kiinteä yhteys 
58,80 €/kk ilman tallennuspalvelua 
 

 VALOPIUHAN LOMANETTI 200/200 Mbit/s kiinteä yhteys 
31,30 €/kk ilman tallennuspalvelua. Ei avaus- eikä sulkumaksuja, laskutus 12 kk vuodessa 
 

 VALOPIUHAN MÖKKI 200/200 Mbit/s kiinteä yhteys 
49,30 €/kk, ilman tallennuspalvelua. Auki vähintään 6 kk/v. Kytkentä-/katkaisumaksut 124 €. 
 

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

 TALLENNUSPALVELU 3,70 €/kk.  

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

 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. 
 

 KUITUVARAUS/EI KÄYTTÖÖN. Liittymä on otettu kiinteistöön kuituvarauksena ja se jatkuu/Liittymää ei tällä hetkellä oteta käyttöön. 
 

Saatavilla myös IOTAIKA-turvapalvelua liittymääsi sekä IOTAIKA Starttipakettia! KYSY LISÄÄ! 
 
 
Hakija hakee osuuskunnan jäsenyyttä ja valokuituliittymän siirtoa kiinteistönluovutuksen perusteella. 
VALOKUIDULLISEN KIINTEISTÖN SIIRTO 

Kiinteistön luovuttajan nimi  

Kiinteistön nimi ja rekisterinro  

Kiinteistön osoite  

Saantoperuste kauppa  lahja/perintö muu, mikä__________________ 
 
Kopio tai ote saantokirjasta, josta käy ilmi liittymän siirtyminen. Oheistettava hakemukseen. 
1. Osuuskunnan jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty. 
2. Tästä sopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan osuuskunnan sääntöjen mukaisesti. 
 
 
Lisätietoja: ___________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________ ______________ _________________________________________ 
paikka  päiväys  Hakija 
 
    _________________________________________ 
    (nimenselvennys) 
 
Hakijan jäsenyys käsitellään seuraavassa osuuskunnan hallituksen kokouksessa. 

http://www.rtvonetti.fi/
mailto:info@valopiuha.fi

