AVOIN KUITU
-LIITTYMÄÄSI
NOPEA NETTI
JA MUUT HERKUT

Laajakaistaasiakkaille
keskittämisetuna
mobiililaajakaista

18,90 €/KK
(norm. 27,90 €/kk)

Tilaa nyt huippunopea laajakaista

Valokuitua nopeampaa tapaa siirtää tietoa ei ole keksitty. Jos perheesi
käyttää nettiä ahkerasti, tarvitset laajakaistan, jossa riittää virtaa.
Avoin Kuitu -verkossa tarvitset Telialta valokuitupäätelaitteen. Jos sinulla on
jo päätelaite, voit tilata laajakaistapalvelut telia.fi/laajakaista.
Puuttuuko sinulta päätelaite? Saat sen joko omalta verkko-operaattoriltasi
tai osoitteesta telia.fi/avoinkuitu.

Joka kodin
laajakaista

Reilumpaan
käyttöön

MAX 50 MBIT/S

MAX 100 MBIT/S

M

L

19,90 € /KK

24,90 € /KK

Isoon surffailuun
ja pelaamiseen

Riittää
kaikkeen

MAX 200 MBIT/S

MAX 1000 MBIT/S

34,90 € /KK

44,90 € /KK

XL

XXL

HUOM!
Nämä laajakaistahinnat
sisältävät vain Telian
palvelumaksun. Maksamaasi
kokonaishintaan kuuluu lisäksi
verkko-operaattorisi laskuttama
kuukausimaksu. Valokuitusen
asiakkaana Telia toimii
verkko-operaattorina, ja löydät
laajakaistaliittymäsi
kokonaishinnan osoitteesta
telia.fi/valokuitunen

Yllä mainitut kuukausihinnat eivät sisällä verkko-operaattorisi perimiä verkkomaksuja. Ne maksetaan omalle verkkooperaattorille näiden kuukausimaksujen lisäksi. Telialla on oltava sopimus verkko-operaattorin kanssa, jotta Telia
voi toimittaa palveluja liittymään. Jos verkko-operaattori ilmoittaa Telialle, että kyseinen liittymä ei ole käytettävissä
palveluoperaattorien palvelujen toimittamiseen, purkautuvat Telian palvelujen toimittamiseen liittyvät palvelusopimukset.
Varmista saatavuus osoitteeseesi. Hinnat ovat voimassa vain erikseen määritellyissä Avoin Kuitu -kohteissa.

Telia TV kotiin ja mukaan

Telia TV:stä katsot sarjat, elokuvat ja urheilun huippuhetket milloin
ja missä vain. Et tarvitse edes antennia, sillä Avoimessa Kuidussa
sisältö tulee ruudullesi netin kautta. Voit myös vuokrata leffoja ja
tallentaa suosikkiohjelmasi helposti.
Tilaa asiakaspalvelustamme
020 690 400 (mpm/pvm)
tai poikkea lähimmässä
Telia Kaupassa.

Telia TV
Yhteys kotiin
-liittymän yhteydessä

13,90 €/KK*

* + toimitusmaksu 30 €

KYSYTTÄVÄÄ? OTA YHTEYTTÄ.
Hoida asiasi kätevästi
milloin tahansa
osoitteessa telia.fi

Tutustu uusiin liittymiin
ja nappaa parhaat edut
ensimmäisten joukossa.

Chattaa vaikka yötä
päivää sivulla telia.fi.
Siis oikeasti 24/7.

Telia Kauppoja on nyt
enemmän, joten löydät
omasi entistä lähempää.

Laita viestiä somessa.
Asiakaspalvelijamme ovat
linjoilla kuutena päivänä
viikossa.

Tavoitat meidät numerosta
020 690 400 (mpm/pvm)
ark. 8–18 ja la 9–16.30.

Ota yhteyttä milloin
vaan Minun Telia sovelluksella.

Hae apua ja
etsi ratkaisuja
Telia Yhteisöltä – 24/7.

Laitteet, liittymät ja nähtävät yhdestä kaupasta.

