
 

 
TALOYHTIÖNETTISI TARJOAJA VAIHTUU – 
TILAA LAAJAKAISTA EDULLISESTI TELIALTA 
 
Moikka,  
 
meillä on sinulle hyviä uutisia. Mikkelin opiskelija-asunnot Oy (MOAS) on tehnyt kanssamme 
sopimuksen taloyhtiönetistä, joten asuntosi ATK-verkkomaksuun sisältyy DD.MM.YYYY 
alkaen Telia Yhteys kotiin S -nettiyhteys 10 Mbit/s nopeudella. 
 
Huomioithan, että muutospäivänä kaikki huoneistosi antennipistokkeesta tulevat palvelut 
lakkaavat toimimasta, kuten esimerkiksi nykyinen kaapelimodeemilla toimiva 
laajakaistayhteys. 
 

Miten saan uuden taloyhtiönetin käyttööni? 
 

• Jotta saat uuden nettipalvelun käyttöösi, sinun pitää tilata se Telialta. 
• Uusi Taloyhtiönetti toimii asuntosi tv-pistokkeesta ja palvelujen käyttämiseksi 

tarvitset kaapelimodeemin. Mikäli asunnossasi ei ole kaapelimodeemia, voit 
noutaa sen MOASin toimistolta. 

• Jos asunnossasi on jo modeemi, katso valmiiksi modeemin pohjassa oleva 
12-merkkinen CM-MAC-tunnus. 

• Aktivoi liittymä soittamalla asiakaspalvelumme numeroon 0200 11611 (mpm/pvm) 
arkisin klo 8-18, samalla saat tietoa lisäpalveluista. 

• Voit myös jättää yhteydenottopyynnön osoitteessa telia.fi/ennakkotilaus, jolloin 
asiakaspalvelijamme soittaa sinulle. 

 
 

Telia Yhteys kotiin L 
Max 100 Mbit/s 
Todellinen vaihteluväli 70-100 Mbit/s 

€/kk 19,90 €/kk 

1 kk ajan, jonka jälkeen 19,90 €/kk 
 
Kysy myös muista vaihtoehdoista. 
 
 
Yhteys kotiin L -liittymä kiinteistösopimuskohteissa 1 kk ajan veloituksetta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevan 
hinnaston mukaisella hinnalla 19,90 €/kk tai riippuen taloyhtiösopimuksesta hinnastosta. Tiedonsiirron nopeus sekä nopeuden vaihtelu riippuu mm. 
laitteen ominaisuuksista sekä verkkotekniikasta. Saapuvan liikenteen nopeudet 70-100 Mbit/s. Etuhinta ei koske samalle asiakkaalle tai samaan 
talouteen uudelleen tilattua liittymää. 
 
 
 

Tilaa osoitteessa telia.fi/ennakkotilaus tai soita meille numeroon 0200 11611  (mpm/pvm, ark. 8-18). 

 

Ollaan yhteydessä 
 
 
Telia 



Taloyhtiösi on keskittänyt laajakaistapalvelut Telialle, joten myös sinulla on oikeus 
huimiin keskittämisetuihin. 
 
Huipputarjous mobiililiittymästä juuri sinulle 
 
Vieraile osoitteessa telia.fi/asukas ja löydä juuri sinulle räätälöidyt huippuedut. 
Puhelinnumerosi toimii tarjouskoodina. 
 
 
 

C More TV 

 
Katso C More -palvelussa: 
 

 Kaikki kotimaiset sarjat  Kansainvälisiä sarjoja 

 Valikoidut suosikit elokuvista  TV-ohjelmat ja -kanavat 

 Lastenohjelmia  Sisältää rajatusti mainoksia 

 
 

  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

3 kk 0 €, jonka jälkeen  €/kk 

• Tilaa osoitteessa telia.fi/asukas tai 
soittamalla 0200 11611 (mpm/pvm) 

 
Telia Yhteys, Telia Yhteys mukaan, tai Yhteys kotiin -lisänopeusasiakkaalle C More suoratoistopalvelussa C More TV 
hintaan 4,95 €/kk. Hinta veloitetaan 30pv tilausjaksoissa etukäteen. Tilaus on toistaiseksi voimassaoleva. Jos hintaan 
oikeuttava liittymä irtisanotaan, hinta nousee seuraavasta tilausjaksosta alkaen 9,95 €/kk tai voimassa olevan 
hinnaston mukaiseen hintaan. Tilausohjeet toimitetaan asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiin. Hinta on saatavilla 
vain Telian liittymäasiakkaille. 

 


