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KAMPANJAEHDOT 

 
 
 

1  Kampanjaehdot uusille asiakkaille  
  
Kaisa Kaapeli 100M           
UUDET ASIAKKAAT  
Kaisa Kaapeli 100M 14,95 €/kk (norm. 29,90 €/kk) hintaetu 24 kk ajan, sopimus tois-
taiseksi voimassa oleva  
  
Kaisa Kaapeli 100M 14,95 €/kk (norm. 29,90 €/kk) hintaetu 24 kk:n ajan. Tarjoukset kos-
kevat uusia kaapelilaajakaista-asiakkaita Kaisanetin oman verkon alueella. Tarjous ei 
koske tarjousaikana irtisanottuja ja samalle henkilölle tai samaan talouteen tilattuja kaa-
peli-laajakaistasopimuksia. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja jatkuu hintaedun 
jälkeen hinnaston mukaisella hinnalla. Palvelussa sovelletaan Viestintäpalveluiden ylei-
siä sopimusehtoja kuluttajille. Kaikki hinnat sisältävät ALV 24 %. Tarjous on voimassa 
1.3.2023-30.6.2023. Kaisanet Oy pidättää oikeuden muutoksiin. Lisätietoa ja sopimus-
ehdot osoitteesta www.kaisanet.fi 
  
Kaisa Kaapeli 500M           
UUDET ASIAKKAAT  
Kaisa Kaapeli 500M 24,95 €/kk (norm. 39,90 €/kk) hintaetu 24 kk:n ajan, sopimus tois-
taiseksi voimassa oleva  
  
Kaisa Kaapeli 500M 24,95 €/kk (norm. 39,90 €/kk) hintaetu 24 kk:n ajan. Tarjoukset kos-
kevat uusia kaapelilaajakaista-asiakkaita Kaisanetin oman verkon alueella. Tarjous ei 
koske tarjousaikana irtisanottuja ja samalle henkilölle tai samaan talouteen tilattuja kaa-
peli-laajakaistasopimuksia. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja jatkuu hintaedun 
jälkeen hinnaston mukaisella hinnalla. Palvelussa sovelletaan Viestintäpalveluiden ylei-
siä sopimusehtoja kuluttajille. Kaikki hinnat sisältävät ALV 24 %. Tarjous on voimassa 
1.3.2023-30.6.2023. Kaisanet Oy pidättää oikeuden muutoksiin. Lisätietoa ja sopimus-
ehdot osoitteesta www.kaisanet.fi 
  
Kaisa Kuitu 100M              
UUDET ASIAKKAAT  
100M laajakaistaliittymä 12kk ajan hintaan 19,90/kk, jonka jälkeen sopimus jatkuu hin-
naston mukaisella hinnalla 29,90 €/kk. Tarjoukset ja edut edellyttävät 24kk määräaikai-
sen sopimuksen tekemistä. 
  
100M laajakaistaliittymä hintaan 19,90/kk 12kk ajan, jonka jälkeen sopimus jatkuu hin-
naston mukaisella hinnalla 29,90 €/kk. Tarjoukset ja edut edellyttävät 24kk määräaikai-
sen sopimuksen tekemistä. Määräaikaisen sopimusjakson jälkeen tilaus jatkuu tois-
taiseksi voimassa olevana. Sopimusjakson kokonaishinta 597,60 € (etujen arvo yht. 
238,80 €). Tarjous koskee uusia asiakkaita Kaisanetin valokuitualueilla. Tarjous ei koske 
tarjousaikana irtisanottuja ja samalle henkilölle tai samaan talouteen uudelleen tilattuja 
kuitu-laajakaistasopimuksia. Palvelussa sovelletaan Viestintäpalveluiden yleisiä sopi-
musehtoja kuluttajille. Kaikki hinnat sisältävät ALV 24 %. Tarjous on voimassa 1.3.2023-
30.6.2023. Kaisanet Oy pidättää oikeuden muutoksiin. Lisätietoa ja sopimusehdot osoit-
teesta www.kaisanet.fi 
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Kaisa Kuitu 500M              
UUDET ASIAKKAAT  
500M laajakaistaliittymä 12kk ajan hintaan 29,90/kk 12kk ajan, jonka jälkeen sopimus 
jatkuu hinnaston mukaisella hinnalla 39,90 €/kk. Tarjoukset ja edut edellyttävät 24kk 
määräaikaisen sopimuksen tekemistä.      
 
500M laajakaistaliittymä hintaan 29,90/kk 12kk ajan, jonka jälkeen sopimus jatkuu hin-
naston mukaisella hinnalla 39,90 €/kk. Tarjoukset ja edut edellyttävät 24kk määräaikai-
sen sopimuksen tekemistä. Määräaikaisen sopimusjakson jälkeen tilaus jatkuu tois-
taiseksi voimassa olevana. Sopimusjakson kokonaishinta 717,60 € (etujen arvo yht. 
120,00 €) Tarjous koskee uusia asiakkaita Kaisanetin valokuitualueilla. Tarjous ei koske 
tarjousaikana irtisanottuja ja samalle henkilölle tai samaan talouteen uudelleen tilattuja 
kuitu-laajakaistasopimuksia. Palvelussa sovelletaan Viestintäpalveluiden yleisiä sopi-
musehtoja kuluttajille. Kaikki hinnat sisältävät ALV 24 %. Tarjous on voimassa 1.3.2023-
30.6.2023. Kaisanet Oy pidättää oikeuden muutoksiin. Lisätietoa ja sopimusehdot osoit-
teesta www.kaisanet.fi 
  
Kaisa Kuitu 1G                   
UUDET ASIAKKAAT  
1G laajakaistaliittymä 12kk ajan hintaan 35,90/kk 12kk ajan (norm. 59,90 €/kk). Tarjouk-
set ja edut edellyttävät 24kk määräaikaisen sopimuksen tekemistä.      
 
1G laajakaistaliittymä hintaan 35,90/kk 12kk ajan (norm. 59,90 €/kk). Tarjoukset ja edut 
edellyttävät 24kk määräaikaisen sopimuksen tekemistä. Sopimusjakson jälkeen tilaus 
jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Sopimusjakson kokonaishinta 1149,60 € (etujen 
arvo yht. 288,00 €) Tarjous koskee uusia asiakkaita Kaisanetin valokuitualueilla. Tarjous 
ei koske tarjousaikana irtisanottuja ja samalle henkilölle tai samaan talouteen uudelleen 
tilattuja kuitu-laajakaistasopimuksia. Palvelussa sovelletaan Viestintäpalveluiden yleisiä 
sopimusehtoja kuluttajille. Kaikki hinnat sisältävät ALV 24 %. Tarjous on voimassa 
1.3.2023-30.6.2023. Kaisanet Oy pidättää oikeuden muutoksiin. Lisätietoa ja sopimus-
ehdot osoitteesta www.kaisanet.fi 
 

2    Kampanjaehdot nykyisille asiakkaille  
  
Laajakaistakampanja 500M 
NYKYISET ASIAKKAAT  
500M laajakaistaliittymä hintaan 36,90/kk 12kk ajan (norm. 39,90 €/kk). Tarjoukset ja 
edut edellyttävät 12kk määräaikaisen sopimuksen tekemistä. 
  
500M laajakaistaliittymä hintaan 36,90/kk 12kk ajan (norm. 39,90 €/kk). Tarjoukset ja 
edut edellyttävät nopeuden nostoa sekä 12kk määräaikaisen sopimuksen tekemistä. So-
pimusjakson jälkeen tilaus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana hinnaston mukaisella 
hinnalla. Nopeuden laskeminen sopimuskauden aikana ei ole mahdollista. Tarjous edel-
lyttää voimassa olevaa Kaisa Laajakaista liittymää oman verkon alueella. Sopimusjak-
son kokonaishinta 442,80 € (etujen arvo yht. 36,00 €). Palvelussa sovelletaan Viestintä-
palveluiden yleisiä sopimusehtoja kuluttajille. Kaikki hinnat sisältävät ALV 24 %. Tarjous 
on voimassa 1.3.2023-30.6.2023. Kaisanet Oy pidättää oikeuden muutoksiin. Lisätietoa 
ja sopimusehdot osoitteesta www.kaisanet.fi 
  
  
 

http://www.kaisanet.fi/
http://www.kaisanet.fi/
http://www.kaisanet.fi/


      
     
   
 1.3.2023 Myynti 
   
 

 
Laajakaistakampanja 1000M 
NYKYISET ASIAKKAAT  
1000M laajakaistaliittymä hintaan 46,90/kk 12kk ajan (norm. 59,90 €/kk). Tarjoukset ja 
edut edellyttävät 12kk määräaikaisen sopimuksen tekemistä. 
  
1000M laajakaistaliittymä hintaan 46,90/kk 12kk ajan (norm. 59,90 €/kk). Tarjoukset ja 
edut edellyttävät nopeuden nostoa sekä 12kk määräaikaisen sopimuksen tekemistä. So-
pimusjakson jälkeen tilaus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana hinnaston mukaisella 
hinnalla. Nopeuden laskeminen sopimuskauden aikana ei ole mahdollista. Tarjous edel-
lyttää voimassa olevaa Kaisa Laajakaista liittymää oman verkon alueella. Sopimusjak-
son kokonaishinta 562,80 € (etujen arvo yht. 156,00 €). Palvelussa sovelletaan Viestin-
täpalveluiden yleisiä sopimusehtoja kuluttajille. Kaikki hinnat sisältävät ALV 24 %. Tar-
jous on voimassa 1.3.2023-30.6.2023. Kaisanet Oy pidättää oikeuden muutoksiin. Lisä-
tietoa ja sopimusehdot osoitteesta www.kaisanet.fi 
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