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TIEDOTE KAAPELI- JA LAAJAKAISTAPALVELUISTA
KAAPELI- JA LAAJAKAISTAPALVELUT JÄSENILLE
Kiinteistöliitto Päijät-Häme ja DNA Oy ovat päivittäneet yhteistyösopimuksen, joka mahdollistaa kaapeli-TVverkossa oleville Kiinteistöliiton jäsenyhtiöiden asukkaille 10M laajakaistapalvelun erittäin edullisesti. Sopimus on voimassa 48 kk.
Päivitetty sopimus astui voimaan 29.6.2018, tämän jälkeen jäsenkiinteistö voivat hankkia DNA:n kaapelitelevisio- ja laajakaistapalveluita uuden hinnoittelun mukaisesti (uusi hinnoittelu käynnistyy jäsenkiinteistön
seuraavasta laskutusjaksosta). Sopimusten osalta DNA toimittaa isännöitsijöille uuden sopimuspohjan, jolla
sopimuksen uusiminen käy vaivattomasti ja nopeasti.
Osalla taloyhtiöistä on käytössä 2Mb perusnopeusluokalla oleva taloyhtiölaajakaistapalvelu. Tuote- ja palveluteknisistä syistä sen hyödyntäminen lopetetaan kokonaan 31.12.2018. Näille taloyhtiöille tarjotaan
uutta kiinteää sopimusjaksoa 10Mb perusnopeudella uuden yhteistyösopimuksen hinnoilla ja ehdoilla, erikseen taloyhtiön ja DNA:n välillä sovittavana käyttöönottoajankohtana ja nykyinen laskutusajankohta huomioiden.

JÄSENETUHINTA
Kaapeli- ja laajakaistapalvelut yhdessä hankittuna, hinta on porrastettu seuraavasti:
yli 60 huoneistoa 4,95 €/hsto/kk (sis. alv 24 %)
30-59 huoneistoa 5,95 €/hsto/kk (sis. alv 24 %)
alle 30 huoneistoa 6,45 €/hsto/kk (sis. alv 24 %)

Jäsenkiinteistöt voivat hankkia DNA:n kaapelitelevisio- ja laajakaistapalveluita uuden hinnoittelun mukaisesti (uusi hinnoittelu käynnistyy jäsenkiinteistön seuraavasta laskutusjaksosta). Uuden yhteistyösopimuksen perusteella nykyisien voimassa olevien yksittäisten taloyhtiöiden ja DNA:n välisten määräaikaisten sopimusten hinnoittelu on voimassa sopimuskauden loppuun. Sopimusten osalta DNA toimittaa isännöitsijöille
(heinäkuun aikana) uuden sopimuspohjan sähköpostin liitteenä. Taloudellinen hyöty on erittäin merkittävä,
keskimäärin yhden kuukauden hoitovastikkeen verran.
KLPH:n ja DNA:n sopimuksen on hyödyntänyt jo noin 45 000 Päijät-Hämeen kotitaloutta.
Laajakaistanopeudet kasvavat jatkuvasti. Perinteinen puhelinverkko ei enää takaa riittäviä nopeuksia, eikä
mobiiliyhteydet takaa kerrostalon kaikille huoneistoille samanlaisia yhteyksiä. Kaapeli-TV on nykyaikainen ja
taloudellinen ratkaisu TV- ja laajakaista-palveluiden välitykseen taloyhtiössä.
TV-PALVELUT KAAPELITELEVISIOVERKOSSA
Päijät-Hämeen rivi- ja kerrostaloista yli 90 % on jo valinnut Kaapeli-TV:n omaksi antennijärjestelmäksi. Kaapeli-TV:n saatavuus kannattaa varmistaa ennen taloyhtiön antenniverkon kunnostusta tai sen yhteydessä.
Palvelun piirin kytkettävä taloyhtiö toimittaa antennijärjestelmän suunnittelukuvat vähintään kaksi kuukautta ennen kytkentää DNA:lle. Uudiskohteiden osalta antenniverkon loppukuvat ja mittauspöytäkirjat
toimitetaan niiden valmistuttua. Näin DNA pystyy varmistamaan kaapelitelevisio- ja laajakaistapalveluiden
laadukkaan ja häiriöttömän toiminnan.
TV-palvelut välitetään kiinteistön antennisisäverkon kautta. TV-palveluiden seuraaminen edellyttää vastaanotinkohtaista digisovitinta tai digitelevisiota.
DNA:n perustarjonnan ja maksu-TV-kanavapakettien katselu edellyttää DVB-C digisovitinta tai vastaanottoon soveltuvaa televisiota.

LAAJAKAISTAPALVELUT
DNA laajakaistapalvelut toteutetaan joko kiinteistön antennisisäverkon kautta huoneistokohtaisella modeemilla (Docsis 3.0) tai hyödyntäen olemassa olevaa kiinteistön Ethernet-kaapelointia.
Kiinteistöissä, joissa laajakaistapalvelu toteutetaan huoneistokohtaisilla modeemeilla (ei ole Ethernet-sisäverkko käytettävissä), asukkaat hankkivat itse tarvittaessa kaapelimodeemin sopimushintaan DNA Oy:ltä.
WLAN kaapelimodeemin hinnoittelu
1) Ostomalli 82 €/kpl (sis. alv 24%)
2) Maksuaikamalli WLAN modeemi 3,50 €/kk, 36 kk sopimuksella (sis. alv 24 %)
Jäsenyhtiökiinteistöjen asukkaille tarjotaan myös seuraavat lisänopeushinnat (toistaiseksi voimassa oleva
hinnasto):
DNA lisänopeus 100Mb
9,90€/kk (sis. alv 24%)
DNA lisänopeus 200Mb
19,90€/kk (sis. alv 24 %)
DNA lisänopeus 1G
39,90€/kk (sis.alv 24%)
DNA Oy pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia päätelaitevalikoimaan sekä niiden hinnoitteluun liittyen.
Uusi hinnoittelu ja Valokuitu Plus palvelut ovat käytettävissä sen jälkeen, kun taloyhtiö ja DNA ovat laatineet asiasta kirjallisen sopimuksen liitteineen.
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