LIITTYMÄN REKISTERÖIMINEN/TILAAMINEN
Liittymän rekisteröiminen
Saunalahti tarjoaa jokaiseen huoneistoon 10/10M-laajakaistaliittymän. Tämä liittymä toimii
sinulla ilman toimenpiteitä. Liittymä pitää rekisteröidä, jotta voit ottaa käyttöösi liittymään
kuuluvia lisäpalveluita, kuten sähköpostin ja kotisivutilan. Liittymän rekisteröiminen
mahdollistaa myös viankorjauksen. Jos liittymä rekisteröidään 10M perusnopeudella, Saunalahti
ei lähetä sinulle palvelusta erillistä laskua. Rekisteröinnin voit suorittaa alla olevan ohjeen
mukaisesti.

Liittymän tilaaminen
Jos 10M perusnopeus ei ole sinulle riittävä, voit tarvittaessa tilata liittymälle lisänopeutta.
Perusnopeuden lisäksi tarjolla on 50M, 100M ja 250M yhteysnopeudet.Lisänopeuksista
Saunalahti lähettää sinulle erillisen laskun. Jos tilaat lisänopeuksia, erillistä rekisteröintiä ei
tämän lisäksi tarvita. Lisänopeuksia voit tilata alla olevan ohjeen mukaisesti.

Ohje rekisteröimiseen/tilaamiseen
Jos sinulla on jo olemassa oleva asiakkuus Saunalahdella, voit helpoiten tehdä
rekisteröinnin/tilauksen OmaSaunalahti -palvelun kautta. Rekisteröinnin/tilauksen voit syöttää
etusivulta, kohdasta ADSL-tilaukseen. Jos sinulla ei ole olemassa olevaa asiakkuutta
Saunalahdella, voit rekisteröidä/tilata liittymän osoitteessa
http://saunalahti.fi/voas
Tilaukselle tarvitaan seuraavat tiedot:
1. Postinumero, postitoimipaikka ja tarkka katuosoite (esim. Kirkkokatu 3 A 2)

2. Osoitteen perusteella tarkistetaan saatavuus.

3. Valitse saatavuuden mukaan sinulle paras liittymänopeus.
Huomiothan, että jos rekisteröit 10M perusnopeuden, niin Saunalahti ei lähetä palvelusta
erikseen laskua. Rekisteröinnin yhteydessä mahdollisesti tilatusta lisänopeudesta
laskutetaan erikseen hinnaston mukainen hinta.

4. Saunalahti Huoneistokaista Ethernet -liittymän käyttö ei edellytä modeemia. Halutessasi
jakaa liittymän huoneistossa useammalle tietokoneelle voit hankkia erillisen kytkimen tai
WLAN-tukiaseman.
5. Tilaa laajakaistan yhteyteen tarvittavat lisäpalvelut ja mahdollinen kampanja. Huomiothan,
että suojaamaton internetyhteys on tietoturvauhka. Voit suojata koneen helposti tilaamalla

Saunalahti Turvapaketti -palvelun, joka sisältää palomuurin ja
viruksentorjuntaohjelman. Lisätietoja palvelusta saa http://saunalahti.fi/internet/turva.

6. Tarkista, että laajakaistan avausosoite on oikein.

7. Laajakaistan rekisteröinnin/tilaamisen yhteydessä sinulta kysytään tietoja mahdollisesta
vanhasta laajakaistaliittymästä. Jos sinulla on jo käytössäsi VOAS:n laajakaistaliittymä,
niin tämän liittymän tietoja ei pidä ilmoittaa.
Huomioithan, että jos sinulla on käytössäsi toisen operaattorin laajakaistayhteys, niin
sinun tulee huolehtia itse irtisanominen luovuttavalle palveluntarjoajalle.

8. Saunalahti Huoneistokaista Ethernet –liittymä on jo käytössäsi. Jos tilasit liittymälle
lisänopeutta, niin uusi nopeus on käytössä 1-5 arkipäivän kuluessa.

9. Täytä tilauksella laajakaistan käyttäjän tiedot. Käyttäjä voi olla yritys tai yksityinen henkilö.
Huomiothan, että kaikki tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia. Sähköpostiosoite on hyvä
täyttää, jotta voimme kertoa sinulle rekisteröinnin/tilauksen etenemisestä sähköisesti.
Kerrothan myös haluatko vastaanottaa tarjouksia ja uutisia.

10. Rekisteröinnin/tilauksen yhteydessä luodaan seuraavat tunnukset:
•
•

Käyttäjätunnus on Oma Saunalahti -palvelun käyttäjätunnus sekä kotisivutilan-tunnus
(ns. UNIX-tunnus)
Ensisijainen sähköpostiosoite (voit tarvittaessa muuttaa osoitetta)

Lisää sähköpostiosoitteita voit ottaa käyttöön Oma Saunalahti -palvelusta
rekisteröinnin/tilauksen jälkeen.
Ensisijaisesti palvelin muodostaa salasanan palveluille, mutta salasanan voi myös määritellä
itse. Jos määrität salasanan itse, muista riittävä tietoturva salasanan muodostamisessa.
Määritetty salasana on voimassa kaikissa edellä mainituissa palveluissa. Jos annat
palvelimen määrittää salasanan, niin salasana näkyy tilauksen vahvistamisen jälkeen
yhteenvetosivulla.

11. Määritä haluamasi laskutusosoite, jos se on eri kuin avausosoite. Valitse myös haluamasi
laskun toimitustapa. Sähköiset laskutusvaihtoehtomme ovat sinulle maksuttomia.

Perinteinen postitse lähetettävä paperilasku maksaa 1,90 e/lasku.
Lisätietoja http://saunalahti.fi/laskuntoimitus.php.

12. Rekisteröinti/tilaus vahvistetaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.
Väärinkäytösten välttämiseksi käytämme verkkopankkien tunnistamispalveluita. Valitse
listalta oikea pankki ja etene tunnistautumisessa ruudulle tulevien ohjeiden mukaan.

13. Valitse rekisteröinnin/tilauksen tilausvahvistuksen toimitustapa. Jos sinulla on käytössäsi
sähköpostiosoite, niin suosittelemme tilausvahvistuksen toimittamista sähköisesti.
Tilausvahvistus on helppo säilyttää sähköpostissa myöhempää käyttöä varten.
Tutustu Saunalahden yleisiin toimitusehtoihin sekä Saunalahti Huoneistokaistan
palvelunkuvaukseen ja sen jälkeen hyväksy ne. Tarkista vielä yhteenvetosivulta, että kaikki
tiedot ovat oikein ja tilaa liittymä painamalla Tilaa-painiketta.

