
Käyttöönottopäivä

Yhteystietojani saa käyttää palveluntarjoajien suoramarkkinointiin.

ASIAKAS

Yhteyshenkilö

Syntymäaika / Y-tunnus

Laskutusosoite

Toimitusosoite

Liittymän omistaja

Puhelin päivisin

Sähköpostiosoite

LISÄTIETOJA

Tuurinkyläntie 2, 63610 Tuuri
asiakaspalvelu@kuuskaista.com, www.kuuskaista.com

Puhelin: 044 773 2127
Y-tunnus: 2556706-2

* Lisäksi taloyhtiöltä veloitetaan verkko-operaattorin perimä verkkomaksu 36,60€/kk/taloyhtiö.
** 12 kk määräaikainen tilaus. Palveluun sisältyy 100M Internet yhteys. Kuuskaista Viihde tarvitsee toimiakseen Maxivisionin boksin, joka tilataan erikseen. Kysy lisää asia-
kaspalvelusta: asiakaspalvelu@kuuskaista.com. Sopimushetkellä voimassaolevat verkkopalveluiden yleiset sopimusehdot, palvelukuvaukset ja hinnasto löytyvät verkkosivul-
ta, osoitteesta www.kuuskaista.com. Allekirjoittajat sitoutuvat noudattamaan sopimusehtoja sekä tässä sopimuksessa erikseen sovittuja ehtoja. Allekirjoituksellaan asiakas 
vahvistaa tutustuneensa sopimusehtoihin, palvelukuvauksiin ja hinnastoon. Tämä sopimus astuu voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.  
*** 12 kuukauden määräaikainen. Tekemällä kolmen vuoden määräaikaisen sopimuksen virusturvasta, maksat vain kahdesta vuodesta. Sopimushetkellä voimassaolevat 
verkkopalveluiden yleiset sopimusehdot, palvelukuvaukset ja hinnasto löytyvät verkkosivulta, osoitteesta www.kuuskaista.com. Allekirjoittajat sitoutuvat noudattamaan sopi-
musehtoja sekä tässä sopimuksessa erikseen sovittuja ehtoja. Allekirjoituksellaan asiakas vahvistaa tutustuneensa sopimusehtoihin, palvelukuvauksiin ja hinnastoon. Tämä 
sopimus astuu voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

NIMENSELVENNYS

PÄIVÄYS ____ /____  20_____ ____ /____  20_____

ALLEKIRJOITUKSET
Asiakas Kuuskaistan Palvelut Oy

Asiakasnumero

Uusi Muutos

Tällä sopimuksella sovitaan Kuuskaistan toimittamien palveluiden ehdot.

Palvelusopimus
Taloyhtiöt Uuraisten Valokuituverkot

Paperilasku, maksullinen 2,50€/lasku Sähköposti, ilmainen Verkkolasku, ota yhteys asiakaspalveluun

LASKUTUS

50M Internet

150M Internet

200M Internet

Kuuskaista Viihde** 

Kuuskaista Turva Virustorjunta 1 laitteelle *** 

Kuuskaista Turva Virustorjunta 3 laitteelle *** 

Päätelaite ja keskitinlaite

Asennus

Palvelun/liittymän avaus

Palvelun muutos

Muut palvelut, täydennetään lisätietoihin

HINNAT SIS. ALV 24%

30,20€/kk*

33,90€/kk*

40,90€/kk*

35,90€/kk*
2,50€/kk

6,50€/kk

Erillisen tarjouksen mukaan 

Erillisen tarjouksen mukaan 

55,00€

25,00€

TOIMITETTAVAT PALVELUT


	Asiakasnumero: 
	Uusi: Off
	Muutos: Off
	Asiakas: 
	Yhteyshenkilö: 
	Syntymäaika / Y-tunnus: 
	Laskutusosoite: 
	Toimitusosoite: 
	Liittymän omistaja: 
	Puhelin päivisin: 
	Sähköpostiosoite: 
	Suoramarkkinointilupa: Off
	50M Internet: Off
	150M Internet: Off
	200M Internet: Off
	Kuuskaista Viihde: Off
	Virustorjunta 1 laitteelle: Off
	Virustorjunta 3 laitteelle: Off
	Päätelaite ja keskitinlait: Off
	Asennus: Off
	Palvelun avaus: Off
	Palvelun muutos: Off
	Muut palvelut: Off
	Käyttöönottopäivä: 
	Paperilasku: Off
	Sähköposti: Off
	Verkkolasku: Off
	Lisätietoja: 
	Päiväys1: 
	Päiväys2: 
	Päiväys3: 
	Päiväys4: 
	Päiväys5: 
	Päiväys6: 
	Nimenselvennys1: 
	Nimenselvennys2: 


