
 

  Käännä, ole hyvä 

 

 

 

 

Vuokrasi sisältää nettiyhteyden – tilaa nyt käyttöösi! 

Hyviä uutisia sinulle! Lahden Talojen ja Elisan sopimuksen mukaan vuokraasi sisältyy Elisan 25 

megan laajakaistayhteys, jonka saat käyttöösi tekemällä maksuttoman tilauksen. Jos haluat 

laajakaistan lisänopeudella tai Elisa Viihteen, saat sen reiluun etuhintaan. 

Elisa Viihteellä voit tallentaa ja katsoa ohjelmia televisiosta, tietokoneella, puhelimella tai tabletilla. 

Lisäksi voit tilata maksukanavia, ohjelmakirjastoja ja vuokraelokuvia kattavasta valikoimastamme. 

Lue lisää osoitteessa elisa.fi/viihde 

Lisänopeuksien ja Elisa Viihteen etuhinnat löydät osoitteesta elisa.fi/lahdentalot tai tilausta 

tehdessäsi osoitteessa elisa.fi/laajakaista. 

 

Näin tilaat nettiyhteyden 

• Nettisivuilla elisa.fi/laajakaista  
Täytä osoitekentät ja valitse sinulle sopivin vaihtoehto:  
laajakaista perusnopeudella, lisänopeudella tai Elisa Viihde. 

• Myyntipalvelussa 0800 98323 ma-pe 8-20, la 9-16.30, numero on maksuton. 

• Myymälässä Ota tämä kirje ja henkilötodistus mukaasi.  
 

Muissa Elisan asioissa sinua palvelee asiakaspalvelu numerossa 01019 0240 (mpm/pvm)  

ma–pe 8–18, la 10–16.30 

 

Tarkista tarvitsetko modeemin 
 

Laajakaistan tekniikasta riippuen nettiyhteys toimii joko modeemin kautta (VDSL2 tai 

Kaapelimodeemi) tai suoraan kodin datapistokkeesta (Ethernet).  

Voit tarkistaa osoitteesta elisa.fi/lahdentalot löytyvältä asuinaluelistalta, tarvitsetko modeemin 

käyttöösi. Listassa näkyy merkintä VDSL2 tai Kaapelimodeemi, jos yhteys toimii modeemilla. 

Modeemin tilaat kätevästi samalla nettiyhteyden kanssa, ja voit maksaa sen vaikka korottomasti 

osissa. 

  

Elisa Kaapeli-TV asunnossasi 

Asunnossasi on myös Elisa Kaapeli-TV:n, jonka saat automaattisesti käyttöösi. Elisa Kaapeli-TV 
tarjoaa käyttöösi television maksuttomat peruskanavat myös HD-teräväpiirtokanavina. Lisäksi 
kanavakortin hankkimalla tilattavanasi on lähes 200 TV- ja radiokanavaa, joista yli 80 on HD-
teräväpiirtokanavaa.  
 
Television katseluun ja kanavien näkymiseen tarvitset kaapeliverkon DVB-C-mallin digiboksin ja/tai 
television. Jos sinulla on jo kaapeliverkon digiboksi ja/tai televisio, saat kanavat näkyviin 
palauttamalla tehdasasetukset ja hakemalla kanavat. Lisätietoja löydät laitteesi käyttöoppaasta 
sekä osoitteesta elisa.fi/kaapeli-tv. 
 



 

                                                                                                                                                                            

 

Lisätietoa 

• Osoitteesta elisa.fi/lahdentalot  

• Tehdasasetusten palautus television tai digiboksin käyttöoppaasta.  

• Kaapeli-TV:stä ja Elisa Viihteestä osoitteissa elisa.fi/kaapeli-tv ja elisa.fi/viihde. 

• Elisa Omagurusta saat tarvittaessa apua esimerkiksi modeemin käyttöönottoon ja 
langattoman verkon asetuksiin numerossa 0600 900 500 (2,28 €/min + mpm/pvm). Tutustu 
Elisa Omaguruun osoitteessa omaguru.fi 

 

 

Ystävällisin terveisin 

Lahden Talot ja Elisa 

 

 

 


