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Priser inkl. moms 24 %. Rätt till ändringar förbehålls.  
LPOnet. www.lponet.fi. Lovisa: Vintergatan 6. Borgå: Mannerheimg. 16, tel. 019 5058400.  

 
Område: Emsalö 

 

 

  

Fiberförbindelsens anslutnings- och installationsavgifter  
 
 

Anslutningsavgift till LPOnets fibernät ……………………………….................. 310,00 € 
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. 

 

 Medlemsförmån: Anslutningsavgift 0 € * för medlemmar i LPOnet Osk Anl. 
 
 
Egnahemshus / parhuslägenhet 
 

Installationsavgift.…………………………………………………………………………           1.742,00 € 

      eller i rater fr. 36,29 €/mån 
Installationsavgiften kan betalas på en gång eller i 2-48 rater utan tilläggskostnader. 
 
(Byggande av fiberförbindelse från fiberprimärnätet till tomtens gräns) 

 varav fiberns och fiberapparaternas installationsarbete i fastigheten 525 € ** 

 material och annat byggande av fiberförbindelse utanför tomten 1217 € 
Mot skild betalning grävning av fiberkabeln ända fram till fastigheten ……………………….. 350 €** 
Installationer i inomhusnätet (eventuella ändringsarbeten i husets interna nät) **…..……... 75,00 € / h 
Fibernätets tjänster ………………………………………………………………………………... se skild prislista 
 
 

Installationsavgiften innehåller installation av fiberkabel från fiberprimärnätets kopplingspunkt  
till tomtens gräns samt fiberns och fiberapparaternas installationsarbete i fastigheten.  
I installationsavgiften ingår ej annat arbete eller material på tomtområdet. 
 
Det möjligt att mot skild avgift beställa fiberanslutningens grävningsarbete även på tomt-
området ända fram till fastigheten. Priset 350 € innehåller fibernätets grävning på själva 
tomten (t.o.m. 50 m). I avgiften ingår grävning och täckning av fiberkabeln på kundens tomt. 
Landskapsformning ingår inte i priset. 
 
Nätterminalen, som placeras i hus- eller hemfördelningen ingår i fibertjänsternas 
månadsavgift. 
 
Eventuella ändringsarbeten i fastighetens interna nät debiteras skilt. 
 
Fiberförbindelsens tillgänglighet är begränsad. LPOnets fiberförbindelse kan beställas endast  
till färdigt byggda fibernätsområden eller på områden med byggnadsbeslut. I fall fiber-
anslutningens beställning inhiberas på grund av kunden, reserverar LPOnet möjligheten att 
fakturera 200 € för kostnader som hör till fibersanslutningens leverans.  
 
 
* Den avgiftsfria anslutningsavgiften är en förmån för medlemmar i LPOnet Osk Anl. För att få förmånen 
bör medlemskapet vara i kraft vid anslutningens anskaffningstidpunkt. Ifall anslutningens ägare avstår 
från medlemskapet, debiterar LPOnet för den ofakturerade anslutningsavgiften i samband med andelens 
försäljning. 
 
** Berättigar till hushållsavdrag i beskattningen. Tilläggsuppgifter www.vero.fi.  

 
 
Husbolag 
 
Enligt skild offert. 

 
 

http://www.vero.fi/

