Päivitetty 1.6.2017

Hanki liittymä
Miten pääsen asiassa eteenpäin? Jäsen Vessönet Anl Osk:ssa on oikeus tilata liittymän. Tilauslomakkeet
ja ohjeet löytyvät osoitteessa www.vessonet.fi tai pyydä ne osuuskunnan hallituksen jäseneltä. Jäsenmaksu
sisältää varauksen 2 kuidusta sekä kytkentäkotelon. Kantalinjan lähin kytkentäpiste on maks. 2 km kodistasi.
Tilaaja huolehtii kaivuutyöstä talonurkkaan saakka, ja maksaa kaapelin viimeiset 100 metriä. Vessönet toimittaa tarvittava kaapelimäärä. Vessönetillä on myös oikeus valvoa työn edistymistä. Tilaaja huolehtii maaomistajien luvista ennen työn aloittamista. Lomake löytyy www. vessonet.fi.
Mikä olisi paras paikka kytkentäkotelolle? Te tarkka suunnitelma. Päätä maakaapelin reitistä, sopivasta paikaista sisääntulolle ja kytkentäkotelon asennuspaikasta. Kytkentäkotelo pitää asentaa kuivaan ja lämpimään tilaan. Laitteet kannattaa asentaa lähelle sähköpistorasiaa. Hyvällä suunnittelulla voit säästää sekä
kaivuu- että asennuskustannuksissa. Muista, että saat kotivähennyksen suoritetusta työstä mutta ei asennustarvikkeista – säästä kaikki kuitit!
Kuka asentaa? Vessönetin hyväksymä asentaja, esim. Teet Hiob saa asentaa. Asennuksissa käytämme laadukkaita asennustarvikkeita ja laitteita, jotta liittymäsi olisi käyttövarma. Liittymä on käyttövalmis kun
Vessönet on hyväksynyt työn ja testannut asennusta kyläjakaamoon saakka. Liittymäsopimuksen ehdot
www.vessonet.fi.
Koska kuukausimaksu maksetaan? Vessönet Anl Osk kuukausimaksu
laskutetaan 3 kk välin. Kuukausimaksu on 45 euroa, alv sisältyy.

Asennuspaketti:
Yhteensä

310€
sis. alv 24 %.

ASENNUS

ASENNUS

KYTKENTÄKOTELO

FIBER ROUTER
WLAN

Sisältää: Kaapelin kiinnitys talon
ulkoseinään, maadoitus, läpiviennin
poraus ja tiivistys palovaahdolla.
Kaapelin kiinnitys sisäseinään.
Kahden kuidun (säikeen) hitsaus
kytkentäkoteloon SC/SM.
1,5 tunnin asennustyö sisältyy,
liittymän mittaus.

Sisältää PLANET FRT-405N
kotipääte sisäisellä mediamuuntimella, WLAN ja palomuurilla sekä
johdotus kytkentäkoteloon. Jotta
välttyisit ylimääräisistä kustannuksista
ja pitkistä kaapelinvedoista olisi hyvä
jos etäisyys kytkentäkotelon ja koti
päätteen välillä olisi lyhyt. Yhteyden
tarkistus verkkoon ja tietokoneeseen
kuuluu hintaan. Kotipäätteen takuuaika: 1 v. Hinta: 161 e sis. alv 24 %

Mitat: 145x180x4mm
Hinta: 129 e sis alv 24 %

Haluatko rakentaa kotiverkon? Teet Hiob auttaa, ota yhteyttä niin saat

tarjouksen. Puh. 050 921 1296
Tilaa Vessönet!
Soita Marianne
Borg Hyökki

puh. 050 652 55

Tarvitsetko neuvoja kotikaapelin vedosta? Robert Juslin 0400 813 203

tai Henrik Westerlund 0400 253 544 auttaa.
Kuka kaivaa? Soita KMR-Trans Oy Ab 0400 809 531 tai ota

yhteyttä Vessöön kaivuukoneyrittäjiin, yhteystiedot www.vesso.fi
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Kantalinjan kytkentäpisteestä kotiin

Ditt hus
Talosi
Kopplingsdosa
Kytkentäkotelo

PLANET
FRT-401NS15
Router

IPTV

Jordning
Maadoitus

Huskabel
Talokaapeli
Kopplingspunkt
Kytkentäpiste
Stomlinje
Kantalinja

Kotikytkennän vakiopaketti
Jotta talokytkentä sujuisi ongelmitta1,5 tunnissa voit auttaa
tekemällä tilaa läpiviennille talon alapohjan rakenteisiin ja
esivalmistella tarvittavilla suojaputkilla. Jos vakiokytkentäpaketin sisällyttävät tarvikkeet eivät riitä niin asennusliike
veloittaa ylimenevästä materiaalista.
Marianne Borg Hyökki ottaa vastaan tilauksia ja esivalmistelee asennukset Teet Hiobin kanssa, puh. 050 652 55.

Tarvitsetko
kytkentäapua tietokoneiden ja muun
kotielektroniikan
kanssa?
Teet Hiob auttaa sinua kotiverkon
kaapelointien ja kotipäätteen kytkentöjen kanssa. Saat myös apua
sähköpostiasetuksien kanssa.
Hinta/tunti: 42,16 (sis. alv) sekä
asennustarvikkeita tarvittaessa.
Yhteystiedot:
Teet Hiob
puh. 050 921 1296
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