
 

 

 

 

 

 

 

Nopea ja luotettava 
verkkoyhteys messuosastollesi 
Tietokeskus huolehtii Tampereen Messukeskuksen tietoverkon 
toiminnasta ja ylläpidosta. Tarjoamme näytteilleasettajille: 

• Palomuurilla suojatun Internet-laajakaistayhteyden halutulla nopeudella 
(tarvittaessa julkisilla ip-osoitteilla ilman palomuuria) 

• Kytkimen, johon voit liittää neljä laitetta verkkokaapelilla 

• Automaattisen IP-osoitepalvelun (DHCP) 

Verkkoyhteys toimitetaan testattuna ja toimintavalmiina osastollesi. 

Lähetä meille havainnekuva tai pohjapiirros osastostasi viikkoa ennen 
tapahtumaa ja merkkaa verkkolaitteen haluttu sijoituspaikka siihen. 
Mikäli suunnitelmaa ei toimiteta, asennamme verkkolaitteen osas- 
tollesi parhaaksi katsomaamme paikkaan. 

 
 

YHTEYSNOPEUDET JA HINNAT 
5/5 Mbps langallinen yhteys ...................... 310 € / tapahtuma 
10/10 Mbps langallinen yhteys ................. 350 € / tapahtuma 
20/20 Mbps langallinen yhteys ............... 390 € / tapahtuma 

Langaton lähiverkko (WLAN) .............................................. +100 € 

Hintaan sisältyy max. 4 kpl verkkokaapeleita, ilmoita tarvittava määrä tilauksesi yhteydessä. Lisäkaapelit 1€ / metri. 
Lisäasennustyöt 105 € / tunti (mm. osaston kaapelointi, vianentsintä asiakkaan omista laitteista jne.). 
Yli 20 Mbps liittymät sekä muut erityistoiveet, palvelut ja laitteet erillisen tarjouksen mukaan. Kaikki hinnat alv. 0%. 

 
TILAUKSET JA LISÄTIEDOT 
Lasse Kaiponen 
044 755 2257 
messut.myynti@tietokeskus.fi 
www.tietokeskus.fi 

mailto:messut.myynti@tietokeskus.fi
http://www.tietokeskus.fi/


TAPAHTUMALIITTYMÄN TILAAMINEN 
Tapahtumaliittymän voit tilata Tampereen Messujen Extranet -palvelusta tai 
suoraan Tietokeskukselta osoitteesta messut.myynti@tietokeskus.fi. 

Tilauksen tulee sisältää seuraavat tiedot: 

• Tapahtuman nimi ja ajankohta 
• Valittu liittymänopeus ja mahdolliset lisäpalvelut 
• Osaston numero 
• Lainaksi tarvittavien verkkokaapeleiden määrä (liittymän perushintaan 

sisältyy max. 4 kpl 10 metrin verkkokaapeleita) 
• Osaston havainnekuva tai pohjapiirros, mikäli liittymän 

asennuskohta osastolle halutaan määritellä 
• Laskutusosoite ja yhteyshenkilö (nimi, puhelinnumero, sähköposti) 

Liittymä ja mahdolliset lisäpalvelut toimitetaan tapahtuman viimeisen rakennuspäivän aikana 
klo 18.00 mennessä. Tapahtuman päätyttyä kaikki laitteet ja kaapelit tulee jättää osastolle 
näkyvälle paikalle. 

 
TUKI ONGELMATILANTEISSA 
Verkkojen tekninen asiakaspalvelu päivystää koko tapahtuman ajan numerossa 044 755 2290. 

 
 
 

Laskutus ja toimitusehdot 
Palvelut laskutetaan tapahtuman jälkeen 7 pv netto, viivästyskorko on 16 %. Alle 14 pv ennen tapahtuman alkamista 
tilatut palvelut käsitellään pikatoimituksina (+ 30 % toimituksen vakiohinnasta). Tietokeskuksen tietoliikennepalve- 
luasiakkaat saavat tapahtumaliittymistä 10 % alennuksen. Tietokeskus laskuttaa asiakkailta palautumattomat tai 
rikkinäiset verkko- ja vuokralaitteet. Erikseen veloitettavia lisätöitä ovat esim. liittymän siirtäminen, osastokaapelointi, 
kourut, listat, teippaukset, asiakkaan laitteiden määrittely ja testaukset. Kaikki hinnat alv. 0 %. 
HUOM! Liittymän jakaminen usean osaston kesken sekä jälleenmyynti on kielletty. 

 
Peruutusehdot 
Peruutukset veloitetaan prosentuaalisesti tilauksen loppusummasta: 
• 10 % tilausvahvistuksen jälkeen 
• 20 % 3-14 pv ennen tapahtumaa 
• 50 % 1-2 pv ennen tapahtumaa 

 
Tapahtumapäivien aikana tulevia peruutuksia ei huomioida ja laskutus 
tapahtuu tilausvahvistuksen mukaisesti. 
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