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Priser inkl. moms 24 %. Rätt till ändringar förbehålls. 
LPOnet Lovisa: Vintergatan 6, Borgå: Mannerheimg. 16. Tel. 019 505 8400. www.lponet.fi. 

 

 
Tilläggshastighet för lägenheter  
 
Innehåller tilläggshastighet till husbolagsbredbandet. Gäller husbolag, där varje lägenhet har bredband,  
som ingår i bolagsvederlaget. Innehåller ej dataskyddstjänst eller e-postadresser. 

 
 
Husbolagslägenheter med 100/10 M fiberbredand (FTTH) i vederlaget 
 
Månadsavgift, €/mån     Medlem* Ej medlem 

 Tilläggshastighet för lägenheter FTTH 300/30 M ……… 11,92 14,90 
 Tilläggshastighet för lägenheter FTTH 1000/100 M …… 23,92 29,90 

 
 
Tilläggshastighet för lägenheter FTTH kan beställas till lägenheter i husbolag, som har LPOnets 
fiberanslutningar och fiberkabeln har dragits ända in till lägenheterna. Varje lägenhet har en fiberterminal 
och husbolagsfiberbredband, som ingår i bolagsvederlaget. Tillgängligheten kontrolleras skilt för varje 
adress.  
 
 
Husbolagslägenheter med 8/1 M eller 10/10 M bredband (FTTB) i vederlaget  
                              
Månadsavgift, €/mån    Medlem* Ej medlem 
     

 Tilläggshastighet för lägenheter FTTB 50/10 M  ……….    11,92 14,90 
 Tilläggshastighet för lägenheter FTTB 100/20 M  ……... 19,92 24,90 

 
 

Tilläggshastighet för lägenheter FTTB kan beställas till lägenheter i husbolag, som har LPOnets fiberkabel 
i husfördelningen och i varje lägenhet finns husbolagsbredband, som ingår i bolagsvederlaget. 
Tillgängligheten kontrolleras skilt för varje adress. Tilläggshastigheten förutsätter VDSL-modem.  
 
 
Husbolagslägenheter med 50/10 M bredband (FTTB) i vederlaget   
                             
Månadsavgift, €/mån    Medlem* Ej medlem 
     

 Tilläggshastighet för Lägenheter FTTB+ 100/20 M  ……    11,92 14,90 
 Tilläggshastighet för Lägenheter FTTB+ 300/30 M  …… 19,92 24,90 

 
 

Tilläggshastighet för lägenheter FTTB+ kan beställas till lägenheter i husbolag, som har LPOnets 
fiberkabel i husfördelningen och i varje lägenhet finns 50/10M husbolagsbredband, som ingår i 
bolagsvederlaget. Tillgängligheten kontrolleras skilt för varje adress. Tilläggshastigheten förutsätter 
VDSL2-modem.  
 
 
* Pris för medlem i LPOnet Osk Anl. 
 

 
Engångsavgifter 
  
Öppning av tjänst ………………………………………………………………………………………  10,00 
Ändring av tjänst ……………………………………………………………………………………….  10,00 
Öppning av stängd tjänst ……………………………………………………………………………...  10,00 
 
 
 
Fiberbredbandets dataöverföringshastighet i det fasta nätet varierar mellan 90-100 % av anslutningens anmälda 
hastighet. Som undantag är 1000M -hastigheten, vars växlingsintervall är 60-100 %. I FTTB-husbolag är 
växlingsintervallen 70-100 % av den anmälda hastigheten. Den slutliga hastigheten hos kunden beror bl.a. på 
hemmets och husbolagets interna nät, användarens terminalapparat eller servern, till vilken man är i kontakt med via 
internet. Det trådlösa hemnätet minskar internethastigheten. För att nå över 100M laddningshastigheter förutsätts av 
fastighetens interna nät minst kategorins 6 (CAT6) kablering. Dessutom bör datorn och nätkortet samt hemmets 
interna nät och apparater stöda 1 Gbit/s hastighet. Till internetförbindelsen behövs dator med nätkort samt 
dataskyddstjänst.  


