
Tapahtumaliittymän vakiotoimitus
•  Palomuurilla suojattu Internet-laajakaistayhteys tilatulla nopeudella (tarvittaessa julkisilla  
 ip-osoitteilla ilman palomuuria)
•  Kytkin, johon voidaan liittää neljä laitetta
•  Automaattinen IP-osoitepalvelu (DHCP)
•  Testattuna  osastolle asiakkaan ilmoittamaan paikkaan. Lähetä kuvallinen suunnitelma viikkoa  
 ennen tapahtumaa. Mikäli suunnitelmaa ei ole toimitettu, toimitus tapahtuu verkon toteutuksen  
 kannalta parhaaseen paikkaan.
•  Verkkokaapeleita saa lainata erikseen. Ilmoita tarvittava määrä (enintään 4 kpl/liittymä).

Tamico Laajakaista 1 Tamico Laajakaista 3

Langaton laajennus  + 100 €*

Hinta 310 €

Langallinen yhteys,  
nopeus 5/5 Mbps

Tamico Laajakaista 2

Langaton laajennus  + 100 €*

Hinta 350 €

Langallinen yhteys,  
nopeus 10/10 Mbps

Langaton laajennus  + 100 €*

Langallinen yhteys,  
nopeus 20/20 Mbps

Muut lisäpalvelut

 *  Osastokohtainen langaton tukiasema.
 **  Esim. Osastokohtainen kaapelointityö tai vianetsintä asiakkaan laitteesta.

Tilaa p. 044 755 2275 tai messut.myynti@tamico.fi

Tamico tapahtumaliittymä 
– varmista onnistuneet yhteydet

LAAJAKAISTA
NOPEASTI, VARMASTI &

TURVALLISESTITietotekniikan palvelutalo

Hinta 390 €

Tapahtumaliittymä

ICT-asennukset**  105 €/h
Lisäkaapelit  1 €/m

Nopeudet yli 20 Mb/s tai yli 4 koneen liittymät
Muut nopeudet esimerkiksi 100/100 Mb/s
Osastokaapeloinnit
Erityistoiveet / räätälöinnit
Vuokralaitteet erillisen tarjouksen perusteella. 



Tapahtumaliittymä

Ilmoita tilattaessa
• Tapahtuman nimi ja aika
•  Laskutusosoite ja yhteyshenkilön yhteys- 
 tiedot,  (nimi, puhelinnumero, sähköposti)
•  Osaston numero
•  Lainaksi tarvittavien verkkokaapeleiden  
 määrä (liittymän perushintaan sisältyy  
 enintään 4 kpl 10 m verkkokaapeleita)
•  Osaston sijoittelukuva, mikäli liittymän   
 toimituskohta halutaan määritellä
•  Valittu liittymävaihtoehto ja mahdolliset  
 lisäpalvelut

Liittymä ja mahdolliset lisäpalvelut toimitetaan  
viimeisen rakennuspäivän aikana, klo 18.00 men- 
nessä. Tapahtuman päätyttyä kaikki laitteet ja 
kaapelit tulee jättää osastolle näkyvälle paikalle.

Tuki
Verkkojen tekninen asiakaspalvelu päivystää  
tapahtuman ajan ja on valmiina palvelemaan  
kaikissa ongelmatilanteissa, puh. 044 755 2290.

Peruutusehdot
Veloitetaan prosentuaalisesti tilauksen  
summasta.
• 10 % tilausvahvistuksen jälkeen 
• 20 % 3-14 pv ennen tapahtumaa 
• 50 % 1-2 pv ennen tapahtumaa
Tapahtumapäivien aikana tulevia peruutuksia
emme ota vastaan. 

Ota yhteyttä ja tilaa!
TAMICO MYYNTIPALVELU
044 755 2275 
messut.myynti@tamico.fi 
TAI
Tampereen Messujen extranet-palvelu

TAMICO ASIAKASPALVELU
029 090 2255

TAMICO TEKNINEN PÄIVYSTYS
044 755 2290

Tietotekniikan palvelutalo

Laskutus ja erityisehdot  
Palvelut laskutetaan tapahtuman jälkeen 7 pv netto, viivästys- 
korko on 16 %. Alle 14 pv ennen tapahtuman alkamista tilatut  
palvelut käsitellään pikatoimituksina (+ 30 % toimituksen 
vakiohinnasta). Tamicon tietoliikennepalveluasiakkaat saavat 
tapahtumaliittymistä 10 % alennuksen. Tamico laskuttaa asiak-
kailta palautumattomat tai rikkinäiset verkko- ja vuokralaitteet.  
Erikseen veloitettavia lisätöitä ovat esim. liittymän siirtäminen, 
osastokaapelointi, kourut, listat, teippaukset, asiakkaan lait-
teiden määrittely ja testaukset. Kaikki hinnat alv. 0 %. HUOM! 
Liittymän jakaminen usean osaston kesken sekä jälleenmyynti 
on kielletty.

Tamico tapahtumaliittymän tilaaminen
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