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HINNASTO 
 
MPY 100M Kuitu…………………………. 39,90 €/kk 
MPY 300M Kuitu*………………………... 49,90 €/kk 
MPY 1G Kuitu*…………………………… 59,90 €/kk 
MPY 10G Kuitu*………………………..… 99,90 €/kk 
 
*) Saatavuus: Hirvensalmi, Mäntyharju, Kangasniemi, Puumala, Juva 
 
 

Avausmaksu     79,64 € 
 
Lisäpalvelut 
 
MPY Wifi    alkaen 4,90 €/kk, katso erillinen hinnasto 
F-Secure TOTAL   alkaen 3,45 €/kk, katso erillinen hinnasto 
 
Liittymän siirtonopeuden nostaminen   0,00 € 
Liittymän siirtonopeuden laskeminen   30,50 € 
Liittymän omistajan vaihto    8,02 € 
 
Liittymän siirto toiseen kiinteistöön   85,69 € 

- ei sisällä verkkopäätteen asennusta 
- siirto veloituksetta kerran kalenterivuodessa muuton yhteydessä 

 
Tilauksen peruuntumismaksu    80,30 € 

- peritään tilanteissa, joissa asiakas peruuttaa tilauksensa ennen  
liittymän toimitusta 

 
Maksujen takia suljetun liittymän avaus   30,50 € 
 
Liittymätyö     68,20 €/h 

- pienimuotoiset, erikseen tilatut asennustyöt, sekä viankorjauksen  
yhteydessä tehdyt sisäverkon korjaukset ja kytkentämuutokset 

 
Aiheeton vikakäynti    80,30 € (+matkakulut) 

- veloitetaan loppukäyttäjältä, mikäli viankartoituksessa todetaan vian  
olevan loppukäyttäjän laitteissa (modeemi, tietokone) tai sisäverkossa 
 

Maksutapalisä kuluttajat (paperilasku ja MobilePay)  2,50 € 
Maksutapalisä yritykset (paperilasku ja MobilePay)  6,20 € 
 
 
Palveluun sisältyvät: 

• Laajakaista Kuitu-liittymä 

• Rajaton internetin käyttö kiinteällä kuukausimaksulla 
 
Laajakaista Kuitu -palvelut ovat saatavilla MPY:n rakentaman kuituverkon alueella, kun kiinteistö on liittynyt valokuitu-
verkkoon Kotikuitu -sopimuksella. Hintoihin ei sisälly kuituliittymän verkkopäätettä eikä asiakkaan kiinteistön sisäver-
kossa mahdolliset tehtävät laajennus- ja muutostyöt ja tarvikkeet. Hinnat perustuvat MPY:n hinnastoihin, joita voidaan 
muuttaa sopimusehtojen mukaisesti. Laajakaista Kuitu-liittymien toimituksessa noudatetaan MPY Telecom Oyj:n yleisiä 
sopimusehtoja kuluttajille. Hinnat sis. alv 24%. 
 
MPY asiakaspalvelu puh. 030 670 3033 (0,084 €/min). 
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LAAJAKAISTA KUITU ETUHINNAT UUSILLE ASIAKKAILLE  
 

Etuhinnat ovat voimassa 1.12.2022 – 31.5.2023 henkilöasiakkaille 
 
1.  Etuhinta edellyttää 24 kk:n määräaikaisen sopimuksen tekemistä: 
    

MPY 100M Kuitu  

avaus   0,00 € (normaalihinta 79,64 €) 
kk-maksu   29,90 € 24 kuukauden ajan (normaalihinta 39,90 €/kk) 
24 kk:n määräaikaisen sopimuskauden kokonaishinta 717,60 €. 
 
 
MPY 300M Kuitu 

avaus   0,00 € (normaalihinta 79,64 €) 
kk-maksu   39,90 € 24 kuukauden ajan (normaalihinta 49,90 €/kk) 
24 kk:n määräaikaisen sopimuskauden kokonaishinta 957,60 €. 
 
 
MPY 1G Kuitu 

avaus   0,00 € (normaalihinta 79,64 €) 
kk-maksu   49,90 € 24 kuukauden ajan (normaalihinta 59,90 €/kk) 
24 kk:n määräaikaisen sopimuskauden kokonaishinta 1197,60 €. 
 
 

 
2. Etuhinta edellyttää 12 kk:n määräaikaisen sopimuksen tekemistä: 
 
 

MPY 100M Kuitu  

avaus   0,00 € (normaalihinta 79,64 €) 
kk-maksu   39,90  
12 kk:n määräaikaisen sopimuskauden kokonaishinta 478,64 €. 
 
 
MPY 300M Kuitu 

avaus   0,00 € (normaalihinta 79,64 €) 
kk-maksu   49,90 €  
12 kk:n määräaikaisen sopimuskauden kokonaishinta 598,80 €. 
 
 
MPY 1G Kuitu 

avaus   0,00 € (normaalihinta 79,64 €) 
kk-maksu   59,90 € 
12 kk:n määräaikaisen sopimuskauden kokonaishinta 718,80 €. 
 
 

Etuhinnat ovat voimassa uusille MPY:n Laajakaista -asiakkaille ja nykyisille asiakkaille, jotka nostavat laaja-
kaistaliittymän nopeuttaan, kun asiakas tekee12 kk:n tai 24 kk:n määräaikaisen sopimuksen. Samassa talou-
dessa asuvat ja viimeisen 6kk:n aikana sopimuksensa irtisanoneet asiakkaat eivät ole oikeutettuja uuden 
asiakaan etuhintaan. 
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Määräaikainen sopimus 
 
Sopimus on voimassa liittymäsopimuksessa määritetyn määräajan (jäljempänä "sopimuskausi"), jonka aikana sopimusta 
ei voi irtisanoa. Liittymän väliaikainen sulkeminen (hyllyttäminen) ei ole mahdollista sopimuskauden aikana. Sopimuskau-
den jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana sen hetkisen hinnaston mukaisella hinnalla. Sopimuksen ol-
lessa voimassa toistaiseksi, asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus noudattaen MPY Telecom Oyj:n yleisiä sopimuseh-
toja kuluttajille. 

 
Muutto MPY:n saatavuusalueella ei ole peruste sopimuksen päättämiseen kesken määräaikaisen sopimuskauden. Muut-
totilanteessa ja sopimuksen ollessa voimassa toistaiseksi, asiakkaan on irtisanottava sopimus normaalein irtisanomis-
ajoin. Liittymän nopeutta ei voi laskea kesken sopimuskauden. Omistussuhteen muutos ei ole sopimuskauden aikana 
mahdollinen. 
  
Mikäli asiakas haluaa purkaa määräaikaisen sopimuksen kesken sopimuskauden, MPY Telecom Oyj:llä on oikeus periä 
asiakkaalta kuukausimaksut määräajan loppuun saakka. 

 
Näillä ehdoilla ei kuitenkaan rajoiteta kuluttaja-asiakkaan irtisanomisoikeutta niin sanotun sosiaalisen suoritusesteen joh-
dosta. Asiakas on velvollinen näyttämään toteen sosiaalisen suoritusesteen olemassaolon. Asiakkaalla on oikeus irtisa-
noa määräaikainen sopimus päättyväksi kahden viikon kuluttua irtisanomisesta, jos hän on pääasiassa ilman omaa syy-
tään joutunut maksuvaikeuksiin vakavan sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi. 
 


