Mahtavia yhteyksiä
Mahtaville savolaisille

Miksi valokuitu?
Nopeudeltaan ylivoimainen
Ei ruuhkaudu oman perheen tai
naapurin netin käytöstä
Mahdollistaa esim. etätyön,
etäopiskelun, viihde-, tv- ja pelipalvelut,
etäterveydenhoidon ja hoivapalvelut sekä
älykodin palvelujen hallinnan (lämmitys,
ilmastointi, turvapalvelut)
Suurten tiedostojen kuten videoiden ja valokuvien jakaminen sujuvat viiveettä
Tehokas verkko tuo lisää mahdollisuuksia
yritystoimintaan
Valokuitu nostaa myös kiinteistön arvoa
Valokuidussa on tulevaisuustakuu!

Käyttövalmis taloyhtiöliittymä
kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöille

Suosittelen!
Tervolainen Minna Jaakkola tekee
päivittäin etätöitä ja valitsi Savon Kuidun
valokuituliittymän. Ero langattomaan
yhteyteen on kuin päivällä ja yöllä.

Siilinjärveläinen UNELMA Creative
luottaa Savon Kuidun valokuituun.
”Meidän alalla nettiyhteyden pitää toimia vakaasti
ja nopeasti. Lähetämme asiakkaille paljon isoja
tiedostoja, joten myös lähetysnopeus on todella
tärkeässä asemassa. Meillä on ollut käytössä Savon
Kuidun valokuitu jo useamman vuoden. Ei ole
kyllä valittamista, yhteys ja asiakaspalvelu toimii
loistavasti.”
Jesse Karjalainen
yrittäjä

”Langaton yhteys on kuin auto, joka alkaa
madella vaikka kaasu on pohjassa. Tai
pysähtyy kesken matkan. Jos käyttää
tuollaista autoa lyhyillä kauppareissuilla,
ei piiputtaminen ehkä haittaa. Mutta kun
tarvitsee toimivaa yhteyttä kahdeksan
tuntia päivässä, käy temppuilu
hermoille ja on este tehokkaalle
työskentelylle. Savon Kuidun
valokuitu ei ole pätkinyt eikä
hidastellut kertaakaan! Sen
lisäksi, että oma elantoni on
kiinni toimivasta yhteydestä,
olen aivan varma, että eskaria
käyvä Aarre ei selviä tulevasta
koulu- ja harrasteurastaan
toimimattomalla yhteydellä.
Maaseudun työpaikoista yhä
useampi on digitaalinen: siksi
kunnissa olevat yhteydet
käyvät yhä tärkeämmiksi
meille, jotka haluavat
kaupunkiasumiselle
vaihtoehtoja.”

Maxivision on Koko Kodin TV-palvelu, joka sisältyy Savon Kuidun kuituliittymään

Maxivisionin avulla nautit lempisarjoistasi, uusimmista elokuvista ja
parhaasta huippu-urheilusta kotonasi,
mökilläsi tai missä tahansa sinulla
onkaan nettiyhteys.
Savon Kuidun asiakkaille kaksi
Maxivision Peruspalvelua veloituksetta
(edun arvo 12 € kk). Peruspalvelu
tuo televisioosi kaikki Suomen
ilmaiskanavat sekä bonuskanavina
suositut Discovery- ja Eurosportkanavat.
Kaiken kaikkiaan saat 20 kanavaa,
joista 16 näkyy HD-laadulla.

Aina ajantasaisen valikoiman ja lisätietoa
löydät osoitteesta:

WWW.MAXIVISION.FI

ASIAKASETUSI:

MAXIVISION BOKSI 159 €
Sisältää nyt myös YouTube-sovelluksen

Maxivision Peruspalvelu kahdelle boksille
BONUS-kanavapaketti
Maxivision Mobiili neljälle laitteelle
Koko Kodin TV -valmius

PERUSPALVELUN KANAVAT:
YLE 1 (HD), YLE 2 (HD), MTV3 (HD), Nelonen (HD), YLE Teema & Fem (HD), Sub (HD), Jim, Kutonen
(HD), TV Viisi (HD), LIV (HD), FOX (HD), AVA (HD), TLC (HD), NatGeo (HD), Frii (HD), HERO (HD),
Alfa-TV (HD), Harju&Pöntinen

BONUS-KANAVAPAKETTI 0 €/KK:
Eurosport (HD) ja Discovery Channel

Lisätietoa
rahoituksesta
ja hakemus
kotisivuillamme
www.savonkuitu.fi/
rahoitus

Maksa liittymä
Sinulle sopivissa erissä!
Alk. 55 €/kk*

* Kk-erä on laskettu
1800 euron luottosummalle
maksuajan ollessa 48 kk.
Vuosikorko 19,20 %, käsittelymaksu 3,95 €/kk ja tilimaksu 35 €.

Muista
kotitalousvähennys!
Laajakaistan asennustyöt oikeuttavat
kotitalousvähennykseen. Vähennyksen
voi tehdä myös yritysverotuksessa.
Liittymän hankintahinnasta on
mahdollista saada kotitalousvähennyksenä takaisin yli 40 %.

Varmista valokuidulla sujuva arki
nyt ja tulevaisuudessa!

Savon Kuitu on
Pohjois-Savon kuntien
perustama ja omistama
tietoverkkoyhtiö, joka
rakentaa Pohjois-Savoon
huippunopeaa
valokuituverkkoa.
Yhtiön toimitilat
sijaitsevat Kuopiossa.

Savon Kuitu
Myynti ja asiakaspalvelu
050 462 4000
myynti@savonkuitu.fi
www. savonkuitu.fi
Savon Kuitu

