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Skaffa anslutning!
Hur kommer jag igång? Medlem i Vessönet Anl Osk:s har rätt att beställa anslutning. Beställningsblanketter
och anvisningar finns på Vessönets hemsida www.vessonet.fi eller kan beställas via andelslagets styrelsemedlemmar. I anslutningsavgiften ingår 2 fibrer i huskabel samt kopplingsdosa. Närmaste kopplingspunkt längs
stomkabeln finns på max. 2 kilometers avstånd från abonnentens fastighet. Abonnenten ombesörjer grävningsarbetet till fastigheten från närmaste kopplingspunkt samt betalar för de 100 sista metrarna huskabel.
Vessönet levererar kabel och har rätt att övervaka arbetet. Abonnenten begär eventuella markägares samtycke till kabeldragning före arbetet inleds. Blankett kan skrivas ut på andelslagets hemsida www.vessonet.fi.
Var ska kopplingsdosan installeras? Gör en noggrann plan, där du bestämmer var kabeln ska grävas in på
tomten, var kabeln ska komma in i fastigheten och var kopplingsdosan ska placeras förutom att den ska finnas i ett torrt och varmt utrymme. Hela installationen bör vara nära ett eluttag. Med en bra plan kan du spara
både grävnings- och installationskostnader. Kom ihåg att du får hushållsavdrag för utfört arbete, men inte för
material – spara alla kvitton!
Vem installerar min anslutning? Installationen får utföras av en Vessönet godkänd installatör, t.ex. Teet
Hiob. I heminstallationen använder vi högklassiga installationsmaterial och apparater för att din anslutning
ska vara driftsäker. Installationen tas i bruk när andelslaget har godkänt och testat hela installationen från
abonnent till byaväxel. Läs mera om anslutningsvillkoren på www.vessonet.fi.
När ska månadsavgiften betalas? Vessönet Anl Osk månadsavgift
faktureras kvartalsvis på förhand. Månadsavgiften 45 euro innehåller
gällande mervärdeskatt.

Anslutningspaket:
Totalt

310€
inklusive moms 24 %.

INSTALLATION

INSTALLATION

KOPPLINGSDOSA

FIBER ROUTER
WLAN

Innehåller: Fästning av kabel vid husvägg, jordning, borrning för
genomföring och tätning med brandtätningsskum. Fästning av kabel på
innervägg och fästning av kopplingsdosa på innervägg. Svetsning av 2 fibrer i kopplingsdosan SC/SM. Inklusive
arbetstid 1,5 timmar. Kontrollmätning
av anslutningen.
Mått: 145x180x4mm
Pris: 129 e inklusive moms 24 %.

Innehåller PLANET FRT-405N
router med inbyggd mediakonverter,
WLAN och brandmur samt koppling
till kopplingsdosan. För att undvika
extra kostnader och långa kabeldragningar är det bra att routern ligger
nära kopplingsdosan. Kontrollmätning av anslutningen och kontroll av
datorkontakten ingår också i priset.
Routerns garantitid: 1 år
Pris: 161 e inklusive moms 24 %.

Vill du bygga ett nätverk hemma? Kontakta Teet Hiob så kan han ge en

offert på dina önskemål. Telefon 050 921 1296
Beställ Vessönet!
Ring Marianne
Borg Hyökki

tel. 050 652 55

Behöver du råd med huskabeln? Kontakta Robert Juslin 0400 813 203

eller Henrik Westerlund 0400 253 544
Behöver du grävhjälp? Ring KMR-Trans Oy Ab 0400 809 531 eller någon av

de andra entreprenörerna på Vessö. Kontaktuppgifter finns på www.vesso.fi

info@vessonet.fi • www.vessonet.fi

Från stomlinjens kopplingspunkt in till hemmet

Ditt hus
Talosi
Kopplingsdosa
Kytkentäkotelo

PLANET
FRT-401NS15
Router

IPTV

Jordning
Maadoitus

Huskabel
Talokaapeli
Kopplingspunkt
Kytkentäpiste
Stomlinje
Kantalinja

Standard huskoppling
För att huskopplingen ska gå smidigt på 1,5 timme så kan du
hjälpa till med att göra plats för genomföringen vid husgrunden och förbereda med eventuella skyddsrör. Om
standardpaketets inberäknade material inte räcker till så
tillkommer det på priset.
Kontakta Vessönets Marianne Borg Hyökki tel. 050 652 55
så kan hon förbereda arbetet med Teet Hiob.

Behöver du hjälp
med att koppla in
datorer och övrig
hemelektronik?
Teet Hiob hjälper dig med att
bygga husets nätverk och koppla
in utrustning till routern. Du får
också hjälp med att t.ex. sätta
upp e-postkonton.
Pris/timme: 42,16 (inkl. moms)
installationsmaterial om det behövs.
Kontaktuppgifter:
Teet Hiob
tel. 050 921 1296

Stor-Kroksnäs konferensgårds huskoppling augusti 2012.
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