LISÄÄ VAUHTIA
ASUNTOOSI
Opiskelija-asunnossasi on Telian valokuituverkossa toimiva taloyhtiönetti, TOASnet.
Voit käyttää nettiä 100 Mbit/s nopeudella veloituksetta.
Onko käytössäsi useampia laitteita tai rentoudutko videoiden ja pelien parissa? Päivitä nettisi nopeampaan
Telia Yhteys kotiin -palveluun. Saat meiltä myös opiskelijahintaisen liittymän puhelimeesi.

AKTIVOI NETTISI
1

Kytke tietokoneesi verkkopiuhalla
modeemiin tai verkkopistokkeeseen.
Kirjautumissivu avautuu automaattisesti.

2

Rekisteröi henkilötietosi, tunnistaudu
ensin esimerkiksi pankkitunnuksillasi.

3

Voit käyttää nettiäsi noin tunnin kuluttua
rekisteröinnin jälkeen. Hanki reititin
kauttamme, niin surffaat langattomasti.

SINUN AVUKSESI
Asiakaspalvelu:
puh. 0200 11611 (mpm/pvm),
ma – pe 8 –18 ja la 9 –16.30
24/7 chat-palvelu telia.fi
@teliafinland
Minun Telia -mobiilisovellus
liittymäsi hallinnointiin

TELIAN EDUT OPISKELIJALLE
NOPEUTA NETTIÄSI

PULISE, TEKSTAA, SURFFAA

Telia Yhteys kotiin XL

Etu opiskelijoille

max 200 Mbit/s
nopeuden vaihtelu 100-200 Mbit/s

600 min • 600 viestiä
rajaton netti kotimaassa, Pohjolassa ja Baltiassa

19,90

€ /KK

Lue lisää telia.fi/asukas

Nettiliittymän verkko on luonteeltaan avoin, joten
muistathan huolehtia tietokoneesi tietoturvasta.
Tutustu telia.fi/tietoturva

22,90

€ /KK 29,90 €/KK

Nopea 4G-liittymä • 10 Gt/kk EU:n alueella
Ei määräaikaisuutta, etu voimassa 24 kk ajan, minkä jälkeen
29,90 €/kk. Katso opiskelijaedut liittymääsi telia.fi/x

POWER UP YOUR
APARTMENT
Your student apartment includes Toasnet, a free 100 Mbit/s broadband
that operates in Telia’s optic fibre network.
Are you using multiple devices or relaxing with videos and games?
Upgrade your broadband to a faster connection.

ACTIVATE YOUR
BROADBAND

NEED
HELP?

1

Connect your computer to the modem or
to the wall socket with your network cable.
The login page will open automatically.

Customer service:
tel. 0200 11611 (mcc/lnc),
Mon–Fri 8 am to 6 pm,
Sat 9 am to 4.30 pm

2

Register your personal information
You’ll need to identify yourself, for
example, with your bank ID.

24/7 chat service at telia.fi/english

3

You can use your broadband approx.
one day after the registration. If you need
Wi-Fi, you can get a router through us.

Manage your subscription with
Minun Telia mobile application

@teliafinland

TELIA FOR STUDENTS
SPEED UP YOUR BROADBAND
Telia Yhteys kotiin XL

TELIA PREPAID
FOR YOUR PHONE

19,90

5,90

max 200 Mbit/s • fluctuates between 100 and 200 Mbit/s

€ /MONTH

Read more telia.fi/asukas
The broadband’s network is open by its
nature, so please remember to take care of your
computer’s security. For more information, see
telia.fi/tietoturva

€

• Calls and text messages in Finland 0,066 €/minute/message
• Using the mobile internet 0,01 €/MB (max. charge 0,99 €/day)
• Comes with a 7 € balance
• Includes all SIM card sizes
Get your Telia Prepaid from R-kioski or from telia.fi/prepaid
If you require a monthly subscription, ask about our student prices.

