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MYINFOMONITOR HINNASTO

Asennuspalvelutuotteet ja niiden palvelukuvaukset LUOTTAMUKSELLINEN

Allaolevat palvelukuvaukset sisältävät niissä tuotekohtaisesti mainitun teknisen työn. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Tuote-
numero

Tilauspv.+ 
toimituspvt TUOTE TUOTTEIDEN PALVELUKUVAUS

HINTA/KPL
(ALV 0 %) 

Yks. EUR

AV-LAITEASENNUSTUOTTEET
1+5 tpv TV:n tai näytön telineasennus 1-2 kpl 

samaan kohteeseen
Palvelu sisältää:
- yhden (1) seinä- tai lattiatelineen asennuksen (sisältää tarvittaessa telineen kokoamisen)
- yhden (1) TV:n tai led-näytön (max 55") asennuksen juuri asennettuun telineeseen 
- kytkemisen valmiiseen sähköpistorasiaan laitteen mukana tulevilla kaapeleilla
- kytkeminen valmiiseen päätettyyn AV-rasiaan tmv.
- toiminnan testauksen

- yli 55 " näytöt erillisen tarjouksen mukaan tai myydessä sovittu, että voidaan saada  
  loppuasiakkaalta nostoapua.

Palvelu ei sisällä matkakustannuksia
Katso myös huomiot ja rajoitukset

kpl 159,30

1+5 tpv TV:n tai näytön telineasennus 3-5 kpl 
samaan kohteeseen

Palvelu sisältää:
- yhden (1) seinä- tai lattiatelineen asennuksen (sisältää tarvittaessa telineen kokoamisen)
- yhden (1) TV:n tai led-näytön (max 55") asennuksen juuri asennettuun telineeseen 
- kytkemisen valmiiseen sähköpistorasiaan laitteen mukana tulevilla kaapeleilla
- kytkeminen valmiiseen päätettyyn AV-rasiaan tmv.
- toiminnan testauksen

- yli 55 " näytöt erillisen tarjouksen mukaan tai myydessä sovittu, että voidaan saada  
  loppuasiakkaalta nostoapua.

Palvelu ei sisällä matkakustannuksia
Katso myös huomiot ja rajoitukset

kpl 124,20

1+5 tpv TV:n tai näytön telineasennus 6-10 kpl 
samaan kohteeseen

Palvelu sisältää:
- yhden (1) seinä- tai lattiatelineen asennuksen (sisältää tarvittaessa telineen kokoamisen)
- yhden (1) TV:n tai led-näytön (max 55") asennuksen juuri asennettuun telineeseen 
- kytkemisen valmiiseen sähköpistorasiaan laitteen mukana tulevilla kaapeleilla
- kytkeminen valmiiseen päätettyyn AV-rasiaan tmv.
- toiminnan testauksen

- yli 55 " näytöt erillisen tarjouksen mukaan tai myydessä sovittu, että voidaan saada  
  loppuasiakkaalta nostoapua.

Palvelu ei sisällä matkakustannuksia
Katso myös huomiot ja rajoitukset

kpl 112,05

1+5 tpv TV:n tai näytön telineasennus kattoon Palvelu sisältää:
- yhden (1) TV:n tai näytön (max 42") ja telineen asennuksen kattoon 
- kytkemisen valmiiseen sähköpistorasiaan laitteen mukana tulevilla kaapeleilla
- kytkeminen valmiiseen päätettyyn AV-rasiaan tmv.
- toiminnan testauksen

- yli 55 " näytöt erillisen tarjouksen mukaan tai myydessä sovittu, että voidaan saada  
  loppuasiakkaalta nostoapua.

Palvelu ei sisällä matkakustannuksia
Katso myös huomiot ja rajoitukset

kpl 238,95

1+5 tpv Näytön (10") asennus valmiiksi 
aukotettuun seinään

Palvelu sisältää:
- yhden (1) näytön 10" asennuksen valmiiseen oikein mitoitettuun aukkoon 
- kytkemisen valmiiseen sähköpistorasiaan laitteen mukana tulevilla kaapeleilla
- kytkeminen valmiiseen päätettyyn AV- tai LAN-rasiaan tmv.
- toiminnan testauksen

Palvelu ei sisällä matkakustannuksia
Katso myös huomiot ja rajoitukset

kpl 67,50

AV-YLLÄPITOTUOTTEET

1+2 tpv Laitteen huoltotoimitus Palvelu sisältää:
- yhden (1) laitteen irrotuksen, pakkauksen ja toimituksen huoltoon
- laitteen kiinnitys takaisin kun huolto tehty
- toiminnan testauksen
- Ei sisällä pakkausmateriaalia ja postituskuluja

Palvelu ei sisällä matkakustannuksia
Katso myös huomiot ja rajoitukset

kpl 256,50

MATKA- , TUNTI- JA MUUT VASTAAVAT TUOTTEET
1+5 tpv Perustuntityötuote Tuntityötuotteella tehdään kaikki muut, ei erikseen sovitut toimenpiteet tai ei ennakoitavissa olevat 

toimenpiteet.
Esim. sisäverkkokaapeloinnnit ja listoitukset. Työssä veloitetaan työaika ja kulutetut tarvikkeet.

Palvelu ei sisällä matkakustannuksia

h 69,00

1+5 tpv Matkakustannus25 Matka asennusliikkeen toimipisteestä asennuskohteeseen on max 25 km. 
Käytetään asennuksen yhteydessä, ellei tilattu tuote jo sisällä matkakustannuksia.

kpl 62,50

1+5 tpv Matkakustannus50 Matka asennusliikkeen toimipisteestä asennuskohteeseen on max 50 km. 
Käytetään asennuksen yhteydessä, ellei tilattu tuote jo sisällä matkakustannuksia.

kpl 100,00

1+5 tpv Matkakustannus100 Matka asennusliikkeen toimipisteestä asennuskohteeseen on max 100 km. 
Käytetään asennuksen yhteydessä, ellei tilattu tuote jo sisällä matkakustannuksia.

kpl 200,00
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1+5 tpv Turha käynti Turha käynti veloitetaan tilaajalta, mikäli työtä ei voida tehdä asennusliikkeestä/toimittajasta 
riippumattomista syistä.
Esimerkiksi asennusta ei päästä tekemään, asiakkaalle on toimitettu väärä laite, asiakkaalle on toimitettu 
vain osa tilatusta järjestelmästä, asiakkaalle toimitettu laite on viallinen jne.

Palvelu ei sisällä matkakustannuksia

kpl 58,80

HUOMIOT JA RAJOITUKSET YMV.
Huomiot ja rajoitukset Yleiset

- Työaika on arkisin klo 8-17.
- Palveluhinta sisältää yhden (1) laitteen tai tuotteessa erikseen mainitun laitteiston asennuksen
- Palveluhinta ei sisällä matkakustannuksia ellei se ole erikseen mainittu
- Palveluhinta ei sisällä laitteita tai koneita tai laitekuljetusta tai muita materiaaleja
- Laitteistot kytketään laitteistojen mukana tulevilla kaapeleilla ja kiinnitystarvikkeilla
- Laite kytketään aina valmiiseen maadoittuun sähköpisteeseen
- Laite asennetaan alle 3 m:n korkeuteen
- Asennustyö suoritetaan sisätiloissa
- Erilliset kaapeloinnit (mm. sisäverkkotyöt) ja mahdolliset listoitukset tai kourutukset tehdään lisätyönä 
tuntihinnalla. Materiaalit veloitetaan erikseen
- Laitteet asennetaan paikkaan, jossa täyttyvät valmistajan ohjeet tyhjästä tilasta laitteen takana ja sivuilla  
(muussa tapauksessa asennus voidaan keskeyttää)
- Laitteet sijoitetaan vain kiinteälle alustalle
- Kiinnitys suoritetaan valmiiiseen rakenteeseen (ei sisällä esim. rakenteiden muokkauksia, jotka tehdään 
lisätyönä tuntihinnalla)

PAIKKAKUNTALUETTELO*

Joensuu
Jyväskylä
Kokkola
Kouvola
Kuopio
Lahti
Lappeenranta
Oulu
Pori
Rovaniemi
Tampere
Turku
Vaasa
Vantaa
Varkaus
*) Paikkakunnat, joissa AV-asentaja. Palveluiden saatavuus on koko Suomessa, jolloin matkakulut veloitetaan lähimmältä paikkakunnalta, josta löytyy AV-asentaja.


