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• Ukkosiin varautuminen
• Vaihtopäivät jatkuvat vielä
toukokuun ajan

Kuitu-uutisia
Tarkista valokuidun saatavuus kuitukartalta

Tiesitkö, että PHPOY:n sivuilla voi katsoa kartasta valokuidun saatavuuden YläPirkanmaalla. Karttaan on merkitty eri värikoodeilla alueet, joilla verkko on rakennettu, rakenteilla tai suunnitteilla. Mikäli omaa osoitettasi ei löydy värilliseltä
alueelta, ei se tarkoita, että valokuitu ei koskaan tule kotikulmillesi. Voit nimittäin
ilmoittaa kiinnostuksesi valokuitua kohtaan klikkaamalla itsesi kartalle valitsemalla alueeksi ”Muut alueet” ja täyttämällä osoitetietosi.
- Seuraamme karttaa aktiivisesti ja
alueet, joilla ilmenee riittävästi kiinnostusta huomioidaan uusia alueita
kartoitettaessa ja valokuituverkon
rakentamisen suunnittelussa,
myyntijohtaja Jari Liski kertoo.
Katso oman asuinalueesi tilanne
osoitteessa: www.phpoy.fi/kuitukartta

Kuitulaajakaistan uudet nopeudet ja
maksuaikamahdollisuus
Helmikuusta lähtien PHPOY:n kuitulaajakaistaa on saanut uusilla 250, 500 ja
1000 megabitin tiedonsiirtonopeuksilla. Tämän lisäksi kuituliittymä on mahdollista tilata pitkällä maksuajalla ilman lisämaksua.
- Uusien nopeusluokkien avulla pystymme tarjoamaan edelläkävijöille todella nopean tietoliikenneyhteyden, josta riittää varmasti kapasiteettia useammankin
yhtäaikaisen käyttäjän huvi- ja hyötykäyttöön. Kuituliittymän korottoman maksuajan avulla pystymme puolestaan alentamaan kynnystä kuituliittymän hankintaan, Jari Liski kertoo.
Lisätietoa valokuidusta:
asiakaspalvelusta 03 486 4300, asiakaspalvelu@phpoy.fi
tai osoitteesta www.phpoy.fi

varautuminen
Irrota pistokkeet seinästä.
Hanki ylijännitesuoja, jos johdot on
pidettävä kytkettyinä.
Älä lataa kännykän akkua ukkosen aikana.
Jos laajakaistayhteys menee poikki:
tarkista johtojen kytkennät, sammuta
modeemi ja käynnistä se uudelleen.
Jos virtavalo ei pala, on laite
vikaantunut ja täytyy vaihtaa uuteen.
Verkkopäätteiden laitetakuut eivät
korvaa ukkosvikoja.
Vikailmoitukset: (03) 486 4100 (24h)
		
vika@phpoy.fi

Maksa laskusi helpommin, nopeammin,
turvallisemmin ja ympäristöystävällisemmin.

vaihda
e-laskuun
Näin helposti se onnistuu:
1. Kirjaudu verkkopankkiisi ja tee siellä e-laskusopimus.
2. Maksaessasi seuraavaa paperilaskuamme verkkopankissasi, tee samalla e-laskuilmoitus.

VAIHTOPÄIVÄT
jatkuvat!
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Tule päivittämään matkapuhelimesi ja
verkkopäätteesi uuteen – annamme
vanhasta toimivasta laitteesta hyvitystä
VAIHTOTARJOUKSET

20 €

Senioripäivänä suuressa suosiossa olleita senioripuhelimia on saapunut lisää!
Jatkoimme vaihtotarjousta 31.5. asti.
Asiakaspalvelu: 03 486 4300 www.phpoy.fi
facebook.com/PohjoisHameenPuhelinOy
Mänttä-Vilppula Virkamiehenkatu 3 • 03 486 4280
Ruovesi Honkalantie 1 • 03 486 4220
Virrat Keskustie 7 • 03 486 4290

