Prislista 01.01.2018

Sulo Hem -tjänstepaket
Egnahemshus
Pris €
Sulo Hem –tjänstepaketets månadsavgift €/mån:

Sulo Hem S …………………………………………………………..

Sulo Hem M ………………………………………………………….
+ nätlagringens upphovsrättsavgift 2,37 €/mån (inkl. moms 10%)

Sulo Hem L …………………………………………………………..
+ nätlagringens upphovsrättsavgift 2,37 €/mån (inkl. moms 10%)

Medlem *
39,84
52,80

Ej medlem
49,80
66,00

63,92

79,90

*Pris för medlem i Telefonandelsaget LPO.
För att kunna öppna Sulo Hem –paketet, bör du ha LPOnets fiberanslutning i din fastighet.
Paketet innehåller inte dataskyddstjänst.

Tilläggstjänster
F-Secures dataskyddstjänster, se skild prislista ”Bredbandets tilläggstjänster”.
Fast, MAC-bunden IP-adress €/mån ………………………………………………………………….
Watson TV-tjänst (om inte ingår i paketet) €/mån …………………………………………………....
+ nätlagringens upphovsrättsavgift 2,37 €/mån (inkl. moms 10%)

5,95
8,90

Engångsavgifter
Öppning av tjänst (gäller medlemmar och dem som betalat fibernätets anslutningsavgift).………

79,00

Öppning av tjänst och anslutningsavgift till LPOnets fibernät* ………………………………………

310,00

Ändring av tjänst ………………………………………………………………………………………….

10,00

Öppning av tjänst, som varit stängd p.g.a räkningar ………………………………………………….

10,00

*) Med anslutningsavgiften blir anslutaren berättigad att använda tjänsterna i LPOnets fibernät. Bruksrätten hålls
kvar hos anslutaren då han flyttar till en annan fastighet, som har LPOnets fiberförbindelse. Avgiften är personlig
och den gäller en (1) fiberanslutning. Anslutningsavgift 0 € för medlemmarna i Telefonandelslaget LPO.

Tjänsteinnehåll

Internetförbindelse
Wifi av standardnivå (i fiberterminalen)
Fiberterminal
E-post
Kabel-tv
 Tv-kanalpaket S
 Tv-kort
Watson tv-tjänst
Fast IP-adress (MAC-bunden)

S
100/10 M
X
X
X
X

M
300/30 M
X
X
X
X

1 st

1 st
X
1 st

L
500/50 M
X
X
X
X
X
2 st
X
3 st

Denna prislista gäller egnahemshus samt husbolag, där varken kabel-TV eller bredband ingår i bolagsvederlaget.
Priser inkl. moms 24 %. LPOnet behåller rätten till ändringar.
LPOnet Lovisa: Drottningg. 18, Borgå: Mannerheimg. 16. Tel. 019 505 8400.
www.lponet.fi.
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Observera beträffande Sulo Hem –tjänsten












Internetförbindelse. De anmälda hastigheterna är teoretiska maximihastigheter. Fiberbredbandets
dataöverföringshastighet i det fasta nätet varierar mellan 90-100 % av anslutningens anmälda teoretiska
maximihastighet. Den slutliga hastigheten hos användaren beror bl.a. på hemmets interna nät,
användarens terminalapparat eller servern, som datorn är i kontakt med via internet. För att
laddningshastigheter över 100M kan förverkligas, förutsätts att kablarna i fastighetens interna nät är
minst av kategori 6 (CAT6). Dessutom bör datorn och dess nätkort samt hemmets interna nät och dess
apparater stöda hastigheten 1 Gbit/s. För att kunna använda internet behövs en dator med nätkort och
dataskyddstjänst. Till tjänsten kan anslutas 1-5 datorer.
Fiberterminalen ingår i tjänsten och LPO ansvarar för apparatens underhåll. Till fiberterminalen kan
anslutas alla hemmets apparater, som är i kontakt med internet.
Trådlöst, skyddat Wifi-hemnät. Till fiberterminalen hör ett skyddat Wifi-nät av standardnivå (fiberteminalens inbyggda WLAN-basstation), som LPOnet uppehåller. Det trådlösa nätets prestanda beror på
de tekniska egenskaperna i fiberterminalens inbyggda WLAN-basstation, vilket innebär att den
uppnådda dataöverföringshastigheten samt hastighetens växlingsintervaller i det trådlösa nätet kan
avvika märkbart jämfört med det fasta nätet. I större bostäder eller i bostäder med krävande
konstruktioner kan flera WLAN-basstationer vara nödvändiga, för att det trådlösa hemnätet ska fungera i
hela bostaden.
E-postlådor. I tjänsten ingår 1-5 st e-postlådor. Om den öppnade e-postlådan inte är i bruk på sex (6)
månader, kan e-postlådan stängas. LPOnet har rätt att förstöra eventuella e-postmeddelanden, som
finns i den stängda e-postlådan.
Kabel-tv. Kabel-tv erbjuder många baskanaler till hemmets alla televisioner. Dessutom kan du beställa
betal-tv-kanaler ur det stora kanalurvalet. Till tjänsten behövs digibox, som är avsedd för kabelnätet, eller
tv med inbyggd digimottagare för kabelnätet.
TV-kort till kabel-TV. Med TV-kortet ser du några extra kanaler och kortet behövs till att titta på betal-tvkanaler.
Watson tv-tjänst. Watson är en mångsidig tv-tjänst, som fungerar via bredbandet. I Watson kan du
lagra baskanalernas program obegränsat för ett halvår. Watson erbjuder ett stort kanalurval och
möjligheten att beställa betal-tv-paket samt hyra filmer från Makuuni. Watson fungerar med datorer,
smarttelefoner och tabletter (Android, iOS) som är anslutna till WLAN-nätet samt i televisioner med skild
Watson-box eller Watson-sticka. I vissa televisioner finns Watson som en applikation, och då behövs
ingen skild box eller sticka. Om till Sulo Hem –paketet hörande Watson-tjänsten inte tagits i bruk inom 2
månader från tjänstens öppnande, går tjänsten ur bruk. Tjänsten fås i bruk igen genom att kontakta
kundbetjäningen. Mera info från kundbetjäningen och www.lponet.fi.
Fast IP-adress. Med Sulo Hem M och L –paketen får du vid behov 1-3 apparatbundna (MAC-bundna)
fasta IP-adresser. Till tjänsten kan fås högst 5 st IP-adresser.

Sulo Hem innehåller dessutom följande förmåner:





4 mån räntefri betalningstid på varor som köps i våra butiker. Fakturering behändigt på din
anslutningsräkning.
Öppningsavgifter -50% på LPOnets anslutningar och tjänster (gäller ej fiberanslutning).
20% rabatt på normalprissatta Nycklarna i Hand –installationer, som sker i butiken.
Alla tjänster på en och samma räkning.

Priser inkl. moms 24 %. LPOnet behåller rätten till ändringar.
LPOnet Lovisa: Drottningg. 18, Borgå: Mannerheimg. 16. Tel. 019 505 8400.
www.lponet.fi.

