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Fiberförbindelsens installations- och anslutningsavgift 
 
Fiberanslutningens installationsavgift  .…………..................................................         1.490,00 € 
                             eller i rater fr. 17,74 €/mån 
Installationsavgiftens andel, som berättigar till hushållsavdrag (dvs. fiberkabelns installation  
på tomten och fiberapparaturens installationsarbete i fastigheten) är 875 €.**  
Installationsavgiften kan betalas på en gång eller i 2-84 rater utan extra kostnader. 
 
I fiberanslutningens installation ingår: 

• Grävning av fiberkabeln på tomtområdet upp till max. 20 meter. Grävningsdiket täcks  
och grävningsarbetets spår städas upp. Övrig landskapsstilisering, t.ex. att så  
gräsmatta eller att korrigera gropbildningar i marken, ingår ej i priset. 

• Fiberkabelns dragning genom väggen så, att kabelhålet kommer så nära som möjligt  
fiberterminalen på insidan av fastigheten. Kabeln avslutas i fiberterminalen. 

• Fiberterminalapparatens installation.  
• Installation av 1 tv-kontakt nära fiberterminalen, ifall kabel-tv ingår i den valda tjänsten.  
• Kontrollering, att tjänsterna fungerar. 

 
Om fiberanslutningen har köpts utan tjänster, grävs fiberkabeln fram till fastigheten och avslutas  
vid fastighetens yttervägg, ifall inget annat överenskommits. 
 
Fiberterminalapparaten ingår i fiberanslutningens tjänstepris, och LPOnet ansvarar för apparatens 
uppehälle och reparationer. Aktuell info om fiberanslutningens tjänster och pris: www.lponet.fi. 
 
Eventuella ändringsarbeten, kabelarbeten och kopplingar i fastighetens interna nät faktureras skilt. 
 
 
Vi erbjuder bl.a. följande extra arbeten i samband med installationsbesöket: 
  
Arbete i det interna nätet (eventuella extra arbeten i husets interna nät) **…...........………... 75,00 € / h 

• Kopplings- och kabelarbeten i det interna TV-nätet 
• Kopplings- och kabelarbeten i Ethernet-hemnätet 
Material faktureras enligt åtgång. 

 
Ibruktagning av trådlöst närnät ** ..........…………………………………………………………… 49,00 € 

- Innehåller wifi-basstationernas installation och optimala placering. 
Grävning på tomtområdet gällande andelen som överskrider 20 m ** ....................…………… 24,80 €/m 
 
Nybyggesområden 

På nybyggesområdena hämtas fiberkabeln till tomtgränsen, varifrån byggaren/entreprenören  
drar kabeln till fastigheten i samband med andra kabeldragningar till fastigheten. I samband  
med tjänsternas ibruktagning installerar LPOnet fiberterminalen till hemfördelningen. 

 
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. 
 
 
 
Prislistan gäller egnahemshus och parhuslägenheter. Husbolag enligt skild offert. Fiberförbindelsen kan beställas till områden, som 
har tillgång till LPOnets fibernät. 
 
Ifall fiberanslutningens 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 kunden vara medlem 
eller anhålla om medlemskap vid anslutningens anskaffningstidpunkt. Om köparen avstår från sitt medlemskap, kan LPOnet 
fakturera den odebiterade anslutningsavgiften då medlemmen avgår.  
** Berättigar till hushållsavdrag i beskattningen. Gäller ej nybyggen. Mer info www.vero.fi.  

http://www.vero.fi/

