14.09.2018

Sulo Koti -palvelupaketti
Omakotitalot

Hinta €

Sulo Koti -palvelupaketin kuukausimaksu, €/kk:
 Sulo Koti S ……………………………………………………………….
 Sulo Koti M ………………………………………………………………
+ verkkotallennuksen tekijänoikeusmaksu 2,37 €/kk (sis. alv 10%)
 Sulo Koti L ……………………………………………………………….
+ verkkotallennuksen tekijänoikeusmaksu 2,37 €/kk (sis. alv 10%)

Jäsen *
39,84
52,80

Ei jäsen
49,80
66,00

63,92

79,90

* Hinta LPOnet Osk Anl:n jäsenelle.
Sulo Koti -pakettia varten kiinteistössäsi tulee olla LPOnetin valokuituliittymä. Paketti ei sisällä tietoturvapalvelua.

Palvelusisältö

Internetyhteys
Perustasoinen WiFi (kuitupäätelaitteessa)
Kuitupäätelaite
Sähköposti
Kaapeli‐tv
 Tv‐kortti
 Tv‐kanavapaketti S
Watson tv‐palvelu
Kiinteä IP‐osoite (MAC‐sidottu)

S
100/10 M
X
X
X
X
1 kpl

M
300/30 M
X
X
X
X
1 kpl
X
1 kpl

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

Kertamaksut
Palvelun avaus (jäsenet ja kuituverkon liittymismaksun maksaneet)……………………………..

79,00

Palvelun avaus ja liittymismaksu LPOnetin kuituverkkoon* ……………………………………….

310,00

Palvelumuutos …………………………………………………………………………………………..

10,00

Maksamattomien laskujen takia suljetun palvelun avaus …………………………………………..

10,00

*) Liittymismaksulla liittyjä saa oikeuden käyttää LPOnetin kuituverkon palveluja. Käyttöoikeus säilyy liittyjällä
hänen muuttaessaan toiseen kiinteistöön, jossa on LPOnetin kuituyhteys. Maksu on henkilökohtainen ja se
koskee yhtä (1) kuituliittymää. LPOnet Osk Anl:n jäsenille liittymismaksu 0 €.

Lisäpalvelut
F-Secure tietoturvapalvelut, ks. erillinen hinnasto ”Laajakaistan lisäpalvelut”.

Tämä hinnasto koskee omakotitaloja sekä taloyhtiöitä, joihin ei kuulu yhtiövastikkeellista kaapeli-tv:tä tai laajakaistaa.

Hinnat sis. alv 24 %. Oikeus muutoksiin pidätetään.
LPOnet Loviisa: Linnunrata 6, Porvoo: Mannerheimink. 16. Puh. 019 505 8400.
www.lponet.fi.
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Internetyhteys. Ilmoitetut nopeudet ovat teoreettisia enimmäisnopeuksia. Kuitulaajakaistayhteyden
tiedonsiirtonopeuden vaihteluväli on kiinteässä verkossa 90-100 % ilmoitetusta liittymän teoreettisesta
enimmäisnopeudesta. Lopullinen käyttäjällä toteutuva nopeus riippuu mm. kodin sisäverkosta, käyttäjän
päätelaitteesta tai palvelimesta johon ollaan internetin kautta yhteydessä. Yli 100M latausnopeuksien
toteutuminen edellyttää kiinteistön sisäverkolta vähintään kategorian 6 (CAT6) yleiskaapelointia. Lisäksi
tietokoneen verkkokortteineen sekä kodin sisäverkon ja sen laitteiden on tuettava 1 Gbit/s nopeutta.
Internetyhteyden käyttöön tarvitset verkkokortilla varustetun tietokoneen ja tietoturvapalvelun. Palveluun
voi kytkeä 1-5 tietokonetta.
Kuitupäätelaite sisältyy palveluun ja LPOnet vastaa laitteen ylläpidosta. Kuitupäätelaitteeseen voit
liittää kaikki kotisi internetyhteyttä käyttävät laitteet.
Langaton, suojattu WiFi-kotiverkko. Kuitupäätelaitteeseen sisältyy LPOnetin ylläpitämä, suojattu
perustasoinen WiFi-verkko (kuitupäätelaitteen sisäänrakennettu WLAN-tukiasema). Langattoman verkon
suorituskyky
riippuu
kuitupäätelaitteeseen
sisäänrakennetun
WLAN-tukiaseman
teknisistä
ominaisuuksista, minkä seurauksena langattomassa verkossa saavutettu tiedonsiirtonopeus sekä
nopeuden vaihteluväli voivat poiketa merkittävästi kiinteästä verkosta. Isommissa tai rakenteellisesti
haasteellisissa asunnoissa voidaan tarvita useampia WLAN-tukiasemia, jotta langaton kotiverkko toimii
koko asunnossa.
Sähköpostilaatikot. Palveluun sisältyy 1-5 kpl sähköpostilaatikoita. Mikäli avattua sähköpostilaatikkoa
ei käytetä kuuteen (6) kuukauteen, sähköpostilaatikko voidaan sulkea. LPOnetillä on oikeus hävittää
suljetussa sähköpostilaatikossa mahdollisesti olevat viestit.
Kaapeli-tv. Kaapeli-tv tarjoaa käyttöösi paljon peruskanavia kodin kaikkiin televisioihin. Lisäksi voit tilata
maksukanavia runsaasta kanavavalikoimasta. Palvelua varten tarvitset kaapeliverkkoon yhteensopivan
digiboksin tai tv:n, jossa on sisäänrakennettu digisovitin.
Kaapeli-tv:n TV-kortti. TV-kortilla saat näkyviin muutamia lisäkanavia ja sitä tarvitaan kaapeli-tv:n
maksukanavien katselemiseen.
Watson tv-palvelu. Watson on monipuolinen tv-palvelu, joka toimii laajakaistan kautta. Watsonissa voit
tallentaa peruskanavien ohjelmia rajattomasti puoleksi vuodeksi. Tarjolla on runsas valikoima tv-kanavia
ja erikseen tilattavia maksu-tv-paketteja sekä Makuunin leffavuokraamo. Watson toimii WLAN-verkkoon
liitetyissä tietokoneissa, älypuhelimissa ja tableteissa (Android, iOS) sekä televisiossa erillisellä Watsonboksilla tai Watson-tikulla. Tietyissä televisiomalleissa Watson löytyy jo valmiiksi sovelluksena, jolloin
erillistä boksia tai tikkua ei tarvita. Jos Sulo Koti –pakettiin sisältyvää Watson-palvelua ei ole otettu
käyttöön 2 kuukauden sisällä palvelun avaamisesta, palvelu menee pois voimasta. Palvelun saa
uudelleen käyttöön olemalla yhteydessä asiakaspalveluun. Lisätietoa asiakaspalvelusta sekä
www.lponet.fi.
Kiinteä IP-osoite. Kun sinulla on Sulo Koti M- tai L-paketti, saat halutessasi tietokoneellesi 1-3
laitteeseen sidottua (MAC-sidottua) kiinteää IP-osoitetta.

Hinnat sis. alv 24 %. Oikeus muutoksiin pidätetään.
LPOnet Loviisa: Linnunrata 6, Porvoo: Mannerheimink. 16. Puh. 019 505 8400.
www.lponet.fi.

