
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETUHINTAEHDOT 
 
 

Tuotteet                                    MPY Viihde 
 

Aika Etuhinnat ovat voimassa 1.12.2022 – 31.5.2023 henkilöasiakkaille. 
 

Etuhinta edellyttää 24 kk:n määräaikaisen sopimuksen tekemistä: 
 

MPY viihde 
avaus 0,00 € (normaalihinta 199,00 €) 
kk-maksu 39,90 €/kk 24 kuukauden ajan  
        (normaalihinta 59,00€/kk) 
 

                                        24 kk:n määräaikaisen sopimuskauden kokonaishinta: 957,60 €. 
 

         MPY viihde Plus  
         avaus          0,00 € (normaalihinta 199,00 €) 
         kk-maksu         59,90 €/kk 24 kuukauden ajan  

(normaalihinta 79,00€/kk)   
          
         24 kk:n määräaikaisen sopimuskauden kokonaishinta: 1437,60 €. 
 
         MPY viihde Super 
         avaus          0,00 € (normaalihinta 199,00 €) 
         kk-maksu         79,90 €/kk 24 kuukauden ajan  

(normaalihinta 109,00€/kk)   
          
         24 kk:n määräaikaisen sopimuskauden kokonaishinta: 1917,60 €. 
 

 
Etuhinnat ovat voimassa uusille asiakkaille ja nykyisille asiakkaille, jotka haluavat päivittää 
laajakaista- sopimuksensa viihteeseen, kun asiakas tekee 24 kk:n määräaikaisen 
sopimuksen. MPY viihde on saatavissa MPY:n ktv- ja kuituverkon alueella. 

 

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. Sopimuskauden 
jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana sen hetkisen hinnaston mukaisella 
hinnalla. Sopimuksen ollessa voimassa toistaiseksi, asiakkaalla on oikeus irtisanoa 
sopimus noudattaen MPY Telecom Oyj:n yleisiä sopimusehtoja kuluttajille. 

 
Muutto MPY:n saatavuusalueella ei ole peruste sopimuksen päättämiseen kesken 
määräaikaisen sopimuskauden. Muuttotilanteessa ja sopimuksen ollessa voimassa 
toistaiseksi, asiakkaan on irtisanottava sopimus normaalein irtisanomisajoin. 
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 johdosta. Asiakas on velvollinen näyttämään toteen 
sosiaalisen suoritusesteen olemassa olon. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa 
määräaikainen sopimus päättyväksi kahden viikon kuluttua irtisanomisesta, jos hän on 
pääasiassa ilman omaa syytään joutunut maksuvaikeuksiin vakavan sairauden, 
työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi. 

 
MPY viihteeseen sisältyvät laitteet ovat MPY:n omaisuutta määräaikaisen 
sopimuskauden ensimmäiset 24 kuukautta, jonka jälkeen laitteet siirtyvät asiakkaan 
omistukseen. MPY:n omistama laite on palautettava MPY:lle, mikäli määräaikainen 
sopimus päättyy kesken sopimuskauden. 

 
MPY viihteeseen sisältyvät laitteet tulee suojata asianmukaisesti esimerkiksi ukkos- ja 
kosteusvaurioilta. Mikäli laitteet vahingoittuvat tuottamuksellisesti tai huolimattoman 
käytön vuoksi, asiakas on velvollinen korvaamaan laitteet itse. 

 

 


