Hei,
Tampereen opiskelija-asuntosäätiö (TOAS) on päivittänyt taloyhtiösi laajakaistasopimusta.
Taloyhtiönetin saatavilla oleva uusi perusnopeus on jatkossa 200 megaa. Uutena lisäpalveluna
asuntoosi on tilattavissa jopa 1000 megan huippunopeus. Uusi lisänopeus ja monipuoliset
laajakaistapalvelut ovat sinulle huomattavan edullisia.

Asunnossasi tarjottavan laajakaistapalvelun tekniikka muuttuu. Ota uusi yhteys
käyttöön ja nauti sujuvasta surffailusta
Palvelumuutos koskee huoneistossasi tarjottavaa kiinteää laajakaistapalvelua. Nykyiset nettipalvelusi
ja hinnat eivät muutu automaattisesti. Uusi nopeus ja uudet palvelut ovat saatavilla kaapelimodeemilla,
joka liitetään asuntosi tv-antennipistorasiaan. Uuden huoneistoosi kuuluvan kaapelimodeemin saat
käyttöösi uuden laajakaistatilauksesi yhteydessä.

Toimi näin:
Laajakaistatilauksen voit tehdä joko lähimmässä Telia Kaupassa tai soittamalla asiakaspalveluumme.
1. Tule käymään myymälässämme Telia Kauppa Ratinassa ja sovi uuden palvelun haluamasi
käyttöönottopäivä
• Telia Kaupasta saat uuden kaapelimodeemin heti mukaasi.
• Samalla voit tuoda asunnossasi olevan laajakaistamodeemin kierrätettäväksi
• Kytke kaapelimodeemi asuntosi tv-antennipistorasiaan ja yhteys avautuu Telia Kaupassa
sopimanasi ajankohtana.
2. Soita Telian asiakaspalveluun 0200 11611 (mpm/pvm) arkisin klo 8-18
• Laajakaistatilauksen yhteydessä sinulle toimitetaan uusi kaapelimodeemi postitse
• Kytke kaapelimodeemi asuntosi tv-antennipistorasiaan ja soita uudestaan 0200 11611 niin
uusi laajakaistapalvelu avataan heti käyttöösi. Ilman soittoa uusi yhteys avautuu
automaattisesti 2 viikon kuluttua.
• Huolehdithan myös asunnossasi olevan aikaisemman modeemin kierrätyksestä
Mikäli asuntosi kaapelimodeemi rikkoutuu, voit vaihtaa sen uuteen lähimmässä Telia kaupassa.
Kun muutat pois asunnostasi, muistathan irtisanoa myös laajakaistapalvelusi soittamalla 0200 11611.
Poismuuton yhteydessä sinun tulee jättää kaapelimodeemi asuntoon.

Taloyhtiönetin nopeudet uudistuksen jälkeen:
Nopeus
200 M (80–200 M) *

1000 M (400–1000 M) *

Hinta
0,00 €/kk

19,90 €/kk

*Suluissa nopeuden todellinen vaihteluväli.

Tutustuthan myös muihin viihdyttäviin ja rahanarvoisiin etuihin osoitteessa telia.fi/asukasedut. Katso
esimerkiksi suosikkijoukkueesi Liigaottelut suorana ja nauti suosituimmista leffoista ja sarjoista juuri
silloin kun haluat.
Ollaan yhteydessä
Telia

TOAS 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.

