TELIA TV JA KAAPELI-TV
HINNASTO
Telia TV tarjoaa huikean määrän televisiokanavia, kanavapaketteja ja elokuvia, joita voi katsella missä
tahansa. Palveluun sisältyy sohvasurffauksen mahdollistavat laitteet. Mobiilisovelluksella sisältö niin
puhelimessa, tabletissa kuin tietokoneessakin.

Telia TV laajakaistalla

Liittymän nopeusluokan lasku

Toimenpidemaksut
Palvelun ja laitteiden toimitusmaksu

Salasanan vaihto
30,00 €

Kovalevy digiboksiin (yhteensopiva
mallien 1853, 2853 kanssa)

120,00 €

Rikkoutuneen tai hävinneen
digiboksin uushankinta

99,00 €

Rikkoutuneen tai hävinneen
palvelureitittimen uushankinta

99,00 €

Rikkoutuneen tai hävinneen
kovalevyllisen digiboksin uushankinta 199,00 €
Kaukosäätimien uushankinta
(malli 4320)

29,00 €

Kaukosäätimien uushankinta
(muut mallit)

19,00 €

Virtalähteen uushankinta

19,00 €

Langaton lähetin reitittimen ja
digiboksin välille

120,00 €

Maksukehotusmaksu

5,00 €

Maksusuunnitelma asiakaspalvelussa 10,00 €
Maksusuunnitelma itsepalveluna
Postitse lähetettävä paperilasku

5,00 €
2,90 €/lasku

Telia TV kuukausimaksu
Verkkotallennus
Liittymän siirto
Liittymän siirto veloituksetta kerran
vuodessa muuton yhteydessä.

10,00 €

15,00 €
0,00 €

Maksusopimus laskulle
• Itsepalveluna
Laskukopio asiakaspalvelusta

10,00 €
5,00 €
15,00 €/lasku

Laskukopio itsepalveluna

5,00 €/lasku

Laskutusryhmän vaihto

15,00 €

Laskutuskauden muutos

15,00 €

Perusmaksu liittymän ollessa suljettuna 19,00 €
Liittymä voi olla suljettuna yhden kerran
kalenterivuodessa 1–3 kuukautta kerrallaan.
Ei koske määräaikaisia sopimuksia.
Suljetun liittymän avaus

Suljetun liittymän pika-avaus

39,00 €

Veloitetaan kun suljettu liittymä
halutaan heti auki.

Maksullinen asentajakäynti

Veloitetaan loppukäyttäjältä, mikäli laajakaistan toimituksen tarkistuksessa tai
viankartoituksessa todetaan vian olevan
loppukäyttäjän laitteissa (modeemi,
tietokone) tai sisäverkossa.

Asiakaspalvelun käsittelymaksu
Liittymän avausmaksu

129,00 €

2,48 €/kk
0,00 €

Muita maksuja
Paperilasku
Postitse lähetettävä paperilasku

12,00 €

Kaapelikortin kuukausimaksu
Laskutusjakso 6 kk

3,50 €/kk

Kadonneen kaapelikortin
korvausmaksu

20,00 €

Suljetun Kaapelikortin avausmaksu

15,00 €

Lisäkortti

1,75 €/kk

Kaapelikortin lukijan
(Clv1-moduuli) vuokra

4,99 €/kk

CI+ kaapelikortinlukija

79 €

Postitse lähetettävä paperilasku
(Asiakkailla, joilla on vain
Kaapeli-TV -perusliittymä.)

0,00 €/lasku

Postitse lähetettävä paperilasku
(Asiakkailla, joilla on käytössään
Kaapelikortti ja maksu-tv -palveluja.)
€/lasku

2,90

Kaapeli-TV:n perusliittymä
Avausmaksu

139,00 €

Liittymän uudelleenkytkentä

139,00 €

Kuukausimaksu
paritalokodeissa

24,90 €/kk

Kuukausimaksu
taloyhtiöissä

tarjouksen mukaan

15,00 €
0,00 €

Omistajan muuttaminen

10,00 €

Käyttäjän muuttaminen

0,00 €

Liittymän nopeusluokan nosto

Toimenpidemaksut
Kaapelikortti
Kaapelikortin toimitusmaksu

0 ,00€

Maksajan muuttaminen
• Itsepalveluna

10,00 €

Kaapeli-TV

13,65 €/kk

Telia Helppi -tukipalvelu
Palvelupuhelun hinta 2,25 €/min +
pvm / mpm. Tutustu palveluun
tarkemmin osoitteessa telia.fi/helppi
(Lisäksi muut mahdolliset perinnästä
aiheutuneet kulut.)

0,00 €

2,90 €/lasku

Sähköpostilasku
Sähköpostitse lähetettävä lasku

Maksukehotus (veroton)

Lataa ilmainen sovellus ja maksa vain
tilaamastasi sisällöstä

Kuukausimaksu
omakotitaloissa

10,00 €

Huom. Hinta koskee kiinteiden
laajakaistojen (ADSL/Valokuitu/Kaapeli)
välisiä vaihtoja.

99,89 €

15,00 €

Liittymän siirto useammin
kuin kerran vuodessa
Liittymän siirto ei koske Telia
Laajakaista Langaton -liittymää.

Liittymätyypin vaihto

19,00 €

Veloitetaan, kun suljettu liittymä avataan
automaattisesti uudelleen.

Telia TV mobiilissa

5,00 €

Rekisteriote käsiteltävistä henkilötiedoista
Ensimmäinen tilaus
0,00 €
Uusi tilaus 6 kk:n sisällä
25,00 €/kpl

Kaapeli-TV-palvelun
käyttöoikeuden siirtomaksu
Postitse lähetettävä paperilasku
(Asiakkaille, joilla on vain
Kaapeli-TV -perusliittymä.)

10,00 €

0,00 €

0,00 €

Tiedot perustuvat ajankohdan 10/2018 tietoihin. • Telia Finland Oyj pidättää oikeuden tietojen muutoksiin. • Ajankohtaiset hinnat ovat nähtävissä tilausvahvistuksessa sekä sivulla telia.fi
Telia Finland Oyj • Teollisuuskatu 15, 00510 Helsinki • Kotipaikka: Helsinki • Puh. 020401 • Y-tunnus: 1475607-9 • ALV-numero: FI14756079

