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Wroooom…
kiihdytä nettiin!
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Asuinalueellasi sinun on mahdollista ottaa käyttöösi Soneran
toimintavarmat laajakaistayhteydet edullisin hinnoin. Valitse
nopeus käyttötarpeesi mukaan. Pieni nopeus riittää mainiosti
perussurffailuun, kun taas isommilla nopeuksilla viihdepalvelujen
käyttö on sujuvaa ja vaikka koko perhe surffaa yhtä aikaa!
Perus

Plus

Teho

Max

5–10 Mbit/s

25–50 Mbit/s

100 Mbit/s

500–1000 Mbit/s*

12,50 €/kk

17,50 €/kk

22,50 €/kk

52,50 €/kk

Yllä mainitut kuukausihinnat eivät sisällä verkko-operaattorin perimiä maksuja. Verkkooperaattorin perimät maksut ovat saatavilla omalta verkko-operaattoriltasi. Varmista saatavuus
osoitteeseesi. Hinnat voimassa vain erikseen määritellyissä seutuverkkojen kohteissa.

Soita ja kysy lisää:
0200 27007 (mpm/pvm)

Ajalla 6.5.–30.6.2015 tarjotaan Sonera Kodin Netti -liittymän avausmaksu seutuverkkojen* alueella veloituksetta (norm. 129 €), 24 kk määräaikaisella sopimuksella ja kuukausihinnat alkaen 12,50 €/kk
(5–10 Mbit/s Valokuitu-liittymä). Lisäksi veloitetaan liittymän käyttöön otosta erillisiä toimenpidemaksuja: Asiakkaan päätelaite (kuitumuunnin) 119 €, kuitumuuntimen asennusmaksu 99 €. Sopimuskauden
kokonaishinta alkaen (sisältää Perus-liittymän) 518 €. Tarjousedun arvo 129 €. Kulloinkin voimassa olevat liittymän saatavuusalueet, liittymään saatavilla olevat lisäpalvelut ja voimassa olevat hinnastot ovat
nähtävillä osoitteessa www.sonera.fi/laajakaista
*Seutuverkot alue 2: Pohjois-Satakunnan seutuverkko PSSV

Lisää palveluita käyttöösi
Sonera Viihde
• Saat Sonera Viihteen mukana HD-digiboxin
• Katsot yli 20 peruskanavaa, joista osaa HD:na
• Tilaat uusia kanavapaketteja: urheilua, leffoja,
sarjoja, lastenohjelmia – mitä ikinä haluat!
• Verkkotallennat jopa 3000 tuntia
suosikkiohjelmiasi vaikka etänä
• Hyödynnät aikataulujasi myötäilevät
ohjelmakirjastot ja Catch Up -palvelut*
• Vuokraat videovuokraamosta leffoja
suoraan kotisohvaltasi
• Lue lisää www.sonera.fi/viihde

Kodin Netti
ja Viihde-palvelu
alk.
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* Catch up tarkoittaa automaattista tallennusta. TV-ohjelmat ovat katsottavissa
alusta alkaen, vaikka ohjelma olisi jo alkanut. Ohjelmia voi myös selata viikko
taaksepäin ja katsoa ne itselleen parhaiten sopivana ajankohtana.

Sonera
Turvapaketti alk.

2

90
€/kk

50
€/kk

24 kk sopimus

Sopimuskauden kokonaishinta uusille Viihde-asiakkaille 788 €, sisältää 5–10 Mbit/s
Kodin Netin ja Viihde-palvelun. Palvelun saatavuus, hinnat ja nopeudet voivat
vaihdella alueittain. Varmista saatavuus osoitteeseesi. Hinnat voimassa vain
erikseen määritellyissä erillisverkkojen kohteissa.

Sonera Turvapaketti
• Suojaa kaikki laitteesi yhdellä helpolla
ratkaisulla
• Estää haitalliset nettisivut,
virukset ja verkkopankkihuijaukset
• Turvaa käyttäjätunnukset ja salasanat
• Suojaa henkilöllisyyttäsi verkossa
• Takaa lapsille turvallisen netin käytön
• Suojaa mobiililaitteen tiedot, jos se katoaa
tai varastetaan sekä auttaa paikantamaan
kadonneen Android-laitteen
• Lue lisää www.sonera.fi/turvapaketti

Sonera Vahti
• Peruspaketti sisältää Sonera Vahti -palvelun,
keskusyksikön, ovi- ja ikkunatunnistimen,
liiketunnistimen sekä älypistokkeen. Tarkkaile
sähkönkulutustasi turvallisuuden, energiankulutuksen ja lämpötilan seuranta- ja
ohjauspalvelulla.
• Voit valvoa kotiasi tietokoneella, matkapuhelimella ja tabletilla vaikka matkoilla tai
töissä ollessasi. Saat automaattiset ilmoitukset
häiriötilanteista tekstiviestitse.
• Lue lisää www.sonera.fi/vahti

Sonera Vahti
-peruspaketti
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90
€/kk

Ajalla 6.5.–30.6.2015 erikseen mainituilla seutuverkkojen* alueilla hinnat alkaen Sonera Kodin Netti Perus Valokuitu 5–10M -liittymä ja Sonera Viihde -palvelu 22,50 €/kk 24 kk ajan sekä avauksen veloituksetta (norm.
129 €). Edellyttää 24 kk määräaikaista sopimusta. Sonera Viihde -palvelun toimitusmaksu 30 € veloitetaan uusilta Viihde-asiakkailta. Sopimuskauden kokonaishinta uusille Viihde-asiakkaille alkaen 788 € (sisältäen
Viihteen toimitusmaksun 30 €, kuitumuunnin päätelaitteen 119 € sekä kuitumuuntimen asennusmaksun 99 €). Tarjousedun arvo 129 €. Sopimuskauden kokonaishinta ei sisällä verkko-operaattorin perimiä maksuja.
Verkko-operaattorin perimät maksut on saatavilla omalta verkko-operaattorilta. 24 kk määräaikainen sopimus Kodin Netti -liittymään ja Viihde-palveluun sekä lupa sähköiseen markkinointiin. Määräajan päätyttyä tilaus
jatkuu toistaiseksi voimassa olevana ja kuukausihinnat muuttuvat sillä hetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisiksi hinnoiksi. Palvelu sisältää Viihde-palvelun käyttöön tarvittavat laitteet sekä peruskanavat ja tilausvideopalvelun veloituksetta. Sonera Viihde -palveluun kuuluvat laitteet ovat Soneran omaisuutta. Varmista palvelujen ja hintojen saatavuus osoitteeseesi. Suosittelemme, että suojaat koneesi Sonera Tietoturvapalvelulla
*Seutuverkot alue 2: Pohjois-Satakunnan seutuverkko PSSV.

