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Tilattu jo yli 900 valokuituliittymää ja internetpalvelua!
Iloksemme voimme ilmoittaa, että valokuitukampanjoidemme suosio on ollut huima!
KSVV:n huippunopean valokuituliittymän ja Valonetti-internetpalvelun tilanneita on tässä
vaiheessa kaikilta kampanja-alueilta yhteensä jo yli 900. Kiitoksia jo nyt kaikille liittymän
tilanneille!

Onnea Kyyjärvi ja Toivakka!
Ensimmäisenä täyttyi Kyyjärven kampanja-alueen määräehto ja rakentaminen kunnassa
aloitettiin syyskuussa. Liittymät pyritään toteuttamaan käyttövalmiiksi helmikuuhun 2018
mennessä. Myös Toivakan määräehto on täyttynyt ja rakentaminen aloitettiin lokakuussa.
Osa Toivakan liittymistä saadaan käyttövalmiiksi helmikuuhun 2018 mennessä ja loput
kesän 2018 aikana. Ilmoitamme tilaajille henkilökohtaisesti, kun rakentaminen tulee
ajankohtaiseksi omassa naapurustossa.
Kyyjärvellä ja Toivakassa voi liittymän saada vielä 99 € kampanjahinnalla mikäli
kaivinkone ei ole mennyt tiesi ohi. Laadukkaan toimituksen turvaamiseksi toivomme
liittymätilaukset kuitenkin mahdollisimman pian. Kerrothan tästä myös naapurillesi!
Päivitämme rakentamisen etenemistä mahdollisimman reaaliaikaisesti jokaisen alueen
osalta kampanjasivustolle osoitteessa www.ksvv.fi/kampanjat. Etsi siis oma alueesi ja
katso missä kaivuri on jo ehtinyt rakentaa.

Kampanjat jatkuvat
Muiden kuntien kampanja-alueiden määräehdot eivät ehtineet täyttyä määräaikaan
mennessä. Kampanjat herättivät kuitenkin runsaasti kiinnostusta ja tilauksia on tullut
kaikista kunnista. Jotta mahdollisimman moni jo nyt tilatuista liittymistä voidaan toteuttaa,
olemme päättäneet jatkaa kampanjoita vuoden 2017 loppuun asti. Tämän jälkeen teemme
rakentamispäätökset kesälle 2018.
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Naapurustossa on voimaa
Tarkastelemme määräehdon toteutumista myös tie- ja naapurusto kerrallaan. Voimme
rakentaa liittymäsi, kun tilauksia on tullut riittävästi tiellesi tai naapurustoon. Kuukauden
kuluessa tulemme ilmoittamaan henkilökohtaisesti kaikille liittymän tilanneille, onko
naapurustosi määräehto toteutunut.
Varmistamalla, että naapurustossasi on riittävästi tilauksia, mahdollistat myös oman
liittymäsi toimituksen. Nyt on siis aika toimia ja jutella naapureiden kanssa valokuidusta!
Tilauksen voi käydä tekemässä tilauskanavassamme osoitteessa tilaus.ksvv.fi tai
ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Vinkkaa naapurille ja surffailet netissä ilmaiseksi kuukauden
Suosittelemalla valokuituliittymää naapurillesi ja vinkkaamalla siitä meille, ansaitset
itsellesi ilmaisen internetpalvelun kuukaudeksi. Ilmoita kiinnostuneesta naapuristasi meille
vinkkisähköpostiin vinkki@ksvv.fi. Kerro kiinnostuneen henkilön nimi, osoite ja
puhelinnumero. Muista jättää myös omat yhteystietosi.
Mikäli vinkkisi johtaa sopimuksen syntymiseen, hyvitämme siitä sinulle yhden kuukauden
palvelumaksun. Pyrimme käsittelemään vinkit kahden viikon sisällä ilmoituksesta.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelumme vastaa kaikkiin mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa tilausten
tekemisessä. Soita numeroon 0400 212 211, laita viestiä myynti@ksvv.fi tai chattaa meille
osoitteessa www.ksvv.fi. Olemme myös Facebookissa
facebook.com/keskisuomenvalokuituverkot/.
Valokuituterveisin,
Janne Paunonen, toimitusjohtaja
Keski-Suomen Valokuituverkot Oy
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