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Vai haluatko 
lisää nopeutta?
 
    YHTEYS KOTIIN XXL   1000 Mbit/s (400-1000 Mbit/s)

19,90 €/kk

Katso kaikki nopeudet: telia.fi/asukas

aktivoi nettisi:
1. Kytke tietokoneesi verkkopiuhalla modeemiin tai verkkopistokkeeseen. Kirjautumissivu aukeaa 

automaattisesti, jos asunnossasi on verkkopistoke.
2. Rekisteröi kirjautumissivulla henkilötietosi, tunnistaudu esim. verkkopankkitunnuksillasi. Jos 

asunnossasi ei ole verkkopistoketta ja laajakaista toimii modeemilla, tilaa palvelu käyttöösi  Telian 
asiakaspalvelusta 0200 11611.

3. Nettisi toimii noin tunnin kuluttua rekisteröitymisestä. Voit hankkia meiltä myös reitittimen,  
niin surffaat langattomasti.

tavoitat meidät:
24/7 chatissa, kun kirjaudut osoitteessa telia.fi tai 
puhelimitse 0200 11611 (mpm/pvm).

@teliafinland

Pssst. Tutustu kaikkiin opiskelijaetuihin osoitteessa telia.fi/opiskelija

Asuntosi vuokra sisältää Telian valokuituverkossa toimivan 
TOASnet-liittymän, jonka voit ottaa helposti käyttöösi.

    YHTEYS KOTIIN XL    200 Mbit/s (80-200 Mbit/s)

käännä

ASUNTOOSI 
KUULUU TELIAN 
TALOYHTIÖNETTI
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Your home comes 
with Telia’s housing 
company web 

OR DO YOU WANT 
MORE SPEED?
 
  YHTEYS KOTIIN XXL   1000 Mbit/s (400-1000 Mbit/s)

19,90 €/month

Check out all speeds: telia.fi/asukas (in Finnish)

ACTIVATE YOUR CONNECTION
1. Connect your computer to the modem or network connector using a network cable. The login 

page will appear automatically, if your apartment has a network socket.
2. If your apartment doesn’t have a network socket and your broadband works with a modem, 

order your broadband from our customer service, call 0200 11611.
3. Your Internet access will work in approximately one hour after the registration. You can also  

get a router from us for wireless surfing.

CONTACT US
via the 24/7 chat after logging in at telia.fi (in Finnish) or 
by phone on 0200 11611 (mcc/lnc).

@teliafinland 

Psst! Read about all of our student benefits at telia.fi/opiskelija (in Finnish).

The rent of your home includes a TOASnet subscription over Telia’s 
optical fibre network, which you can easily start using.

   YHTEYS KOTIIN XL    200 Mbit/s (80-200 Mbit/s)


