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Arvoisa asiakkaamme,
syksy on kauniin ruskan ja kiireisen valokuiturakentamisen aikaa!

Alueelliset kampanjat
Olemme käynnistäneet omistajakuntiemme alueella määräehtoihin perustuvat
valokuitukampanjat. Kampanjoiden tavoitteena on saattaa huippunopea
valokuituyhteys entistä useampaan keskisuomalaiseen kotiin, vapaa-ajan
asuntoon ja kiinteistöön kustannustehokkaasti.
Kampanjahinnat perustuvat yhteisrakentamiseen. Keskitämme valokuituliittymien
rakentamisen tiettynä aikana tietylle alueelle. Kun rakennamme valokuituliittymät
koko naapurustoon samalla kertaa, on isompi joukko asukkaita jakamassa
rakentamisesta aiheutuvia suunnittelu-, sijoituslupa-, asfaltointi- ja
maanrakennuskuluja.
Tehokkaasta rakentamisesta syntyneet säästöt ohjaamme asiakashintoihin.
Valokuituliittymän saa edulliseen hintaan, kun riittävän moni kampanja-alueen
asukkaista tilaa valokuituliittymän määräaikaan mennessä. Rakennamme
samanaikaisesti myös yksittäisiä liittymiä normaalin kustannusperusteisen
hinnastomme mukaan kaikkialla verkkomme alueella. Tutustu hinnastoomme
tarkemmin osoitteessa www.ksvv.fi/liittyma-ja-palvelu/
Lue lisää kampanjoista osoitteessa https://ksvv.fi/kampanjat

Vie viestiä eteenpäin!
Mitä taloudellisemmin pystymme valokuitua rakentamaan, sitä parempia
palveluita voimme tarjota sekä nykyisille että uusille asiakkaille myös
tulevaisuudessa. Toiminnan kehittyessä ja asiakasmäärän kasvaessa nykyisetkin
asiakkaamme ovat saaneet nauttia mm. edullisemmista internetpalvelumaksuista
sekä TV-palvelun kaltaisista lisäpalveluista. Valokuituverkon laajentuessa myös
mobiiliyhteydet paranevat, kun matkapuhelinverkon tukiasemille saadaan
kuituyhteydet.
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Vie siis viestiä eteenpäin ja kerro naapurille kampanjoista. Vielä on aikaa
varmistaa, että uuden huippunopean valokuituyhteyden saa koko naapurustoon!
Liittymän voi tilata kätevästi tilauskanavamme kautta osoitteessa
https://tilaus.ksvv.fi

Vinkkaa naapurille ja surffailet netissä ilmaiseksi
kuukauden!
Haluamme, että myös te, nykyiset asiakkaamme, hyödytte lisäksi
yhteisrakentamisesta ja valokuitukampanjoistamme: 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.

Viihdeboksi TV-palveluun kampanjahinnalla!
Kerroimme edellisessä asiakastiedotteessa uudesta TV-palvelustamme, joka
alkaa verkossamme 1.10.2017. Maxivision Viihde on palvelu, joka tuo ulottuvillesi
20 TV-kanavaa, jotka ovat lähes kaikki HD-laatuisia. Lisäksi lisäpalveluina ovat
saatavilla parhaat kanavapaketit, massiivinen elokuvakirjasto ja kätevä
tallennusominaisuus. Maxivision Viihteen saat käyttöösi hankkimalla
Viihdeboksin.
Tarjoamme nyt nykyisille asiakkaillemme yhden Maxivision Viihdeboksin
kampanjahintaan 75 € (norm. 149 €) Palvelun saa käyttöön uusimalla vanhan
palvelusopimuksen uuteen 24 kk:n Valonetti-palvelusopimukseen. Kampanja on
voimassa 31.10.2017 asti.
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Tilauksen voit tehdä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme myynti@ksvv.fi tai
soittamalla numeroon 0400 212 211 (ma-pe 9-16).
Tutustu TV-palveluun tarkemmin osoitteessa www.ksvv.fi/TV-palvelu. Samasta
osoitteesta löydät tietoa palvelun käyttöönotosta sekä ohjeet nykyisen Maxivision
Viihdeboksin liittämisestä Valonetti-palveluun.

Rakentaminen
Aloitamme valokuituverkon täydennysrakentamisen Kyyjärveltä ja Toivakasta
lähipäivinä. Tämän jälkeen siirrymme Pihtiputaalle, Petäjävedelle, Multialle ja sitä
mukaa muihin kuntiin, kun liittymiä valmistuu. Laitamme teiden varsille
rakentamisesta kertovia kylttejä.
Rakentamisen aikatauluja ja edistymistä voi käydä seuraamassa sivuiltamme
osoitteessa https://ksvv.fi/rakentaminen/ sekä Facebook-sivuiltamme.

Mukavaa syksyä ja hyviä yhteyksiä toivoen,
Janne Paunonen, toimitusjohtaja
Keski-Suomen Valokuituverkot Oy
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