Tilaa valokuituliittymä
paikallisilta edustajiltamme
Myyntialue 1
Pekka Rämänen
044 314 7755
Myyntialue 2
Stepi Sundberg
045 7880 1657
Myyntialue 3
Tuomo Vilkkilä
0400 581 627

Maanmittauslaitos © 2021

Huippunopea Valokuituliittymä
kotiisi hintaan 1750 €

Lanneveden kampanja-alue
ja liityntäverkko

Miksi valokuitu?

Vastauslähetys taitettuna ja nidottuna
Vastaanottaja
maksaa postimaksun
Mottagaren
betalar portot

Asiakaspalvelu / myynti
Puh. 014 4585 444 (ma-pe 12 –16)
myynti@ksvv.fi
www.ksvv.fi
keskisuomenvalokuituverkot
Keski-Suomen Valokuituverkot Oy

Info: SOP
Tunnus 5020646
00003 VASTAUSLÄHETYS

Joukossa on voimaa!
Kerro kampanjasta naapureillesi!

LISÄÄ KUITUA
LANNEVEDELLE

Valokuitu on tämän päivän teknologioista
nopein ja toimintavarmin laajakaistayhteys, joka
päihittää tiedonsiirtokyvyssään ylivoimaisesti
langattomat 4G– ja 5G-yhteydet.

Valokuituyhteyden avulla jokainen perheenjäsen
voi rauhassa katsoa TV:tä, surffailla netissä, tehdä
työtä, pelata, striimata tai puhua videopuheluita
samanaikaisesti ilman yhteyden hidastumista tai
pätkimistä.
Kuitu tuodaan omaan kotiin, joten etäisyys
mobiiliverkon tukiasemaan tai kodin rakenteet
eivät vaikuta oman yhteyden laatuun tai nopeuteen. Koska kuitu kulkee maan alla eikä kuidussa
liiku sähköä, siihen eivät myöskään vaikuta
vaihtuvat sääolosuhteet.
Lue lisää valokuidun eduista osoitteessa

WWW.KSVV.FI

Valokuituliittymä

Maxivision tv-palvelu

Lanneveden kyläverkkohankkeen liittymämaksu
on 1750 €. Liittymä toimitetaan käyttövalmiiksi
asennettuna ja laskutetaan vasta rakentamisen
jälkeen.
Liittymän voit maksaa myös kuudessa
korottomassa erässä.
Voit tilata pelkän valokuituliittymän ilman
Keski-Suomen Valokutuverkot Oy:n palvelua.
Hankkeen toteutuminen edellyttää ELYkeskuksen myöntämää kyläverkkotukea.

Aikataulu
Rakennamme vuosien 2021 ja 2022 aikana.

Valonetti-internetpalvelu
Tarjoamme valokuituliittymääsi 24 kk
pituisen Valonetti-internetpalvelun seuraavin
hinnoin.
•

Valonetti 100/50M

37,90 €/kk*

•

Valonetti 500/100M

49,90 €/kk

•

Valonetti 1000/1000M

59,90 €/kk

Tuotteet sisältävät päätelaitteen sekä
Maxivision tv-palvelun yhdelle televisiolle.
Tv-palvelun käyttö edellyttää Maxivision
Wifi-digiboksin hankintaa 159 €.
*Tarjous vain uusiin valokuituliittymiin.
www.maxivision.fi
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