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• Heinäkuun kuponkitarjoukset • Kokeile tietoturvapakettia
• C More -kampanjatarjous
ilmaiseksi 3 kk ajan

Heinäkuun
kuponkitarjoukset

Doron lanka- ja matkapuhelimien alennuskuponki

-15 €

normaalihintaisista Doron puhelimista

TP-link Powerbank- varavirtalähde

30 €

norm. 39 €

Älypuhelimien suojakotelot

10 €

norm. 19 €, 21 € tai 23 €

Käsivarsikotelot, sporttivyöt yms.
Paljon eri malleja.

Nelonen Paketti

5 €/kk

vuoden 2016 loppuun asti

Rajallinen määrä.
Kampanjaehdot*

*Kampanjaehdot: Nelonen-kanavapakettitilaus 5€/kk. Edellyttää sitovaa tilausta vuoden 2016 loppuun asti, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana norm. hintaan sen hetkisen hinnaston mukaisella hinnalla. Kampanjaaikana sopimuksen tehneet asiakkaat saavat palvelun avauksen veloituksetta (norm. 9,95 €/kk). Tarjoukset eivät koske
tarjousaikana peruttua ja samalle asiakkaalle/samaan talouteen uudelleen tehtyä tilausta. Katseluun tarvitaan katselukortti ja kaapeli-tv tai Watson-palvelu. Mikäli sopimus keskeytyy ennen sovittua määräaikaa, peritään annettujen kampanjaetujen arvo. Operaattori pidättää oikeuden olla avaamatta palveluita mahdollisissa maksuhäiriötapauksissa.

Saatavana heinäkuun ajan
myymälöistämme näillä kupongeilla,
niin kauan kuin tavaraa riittää.

Tiesitkö, että saat kuituliittymän asennuksesta
kotitalousvähennystä! Kysy lisää asiakaspalvelusta.

Nyt voit tutustua C Moren
kanaviin kuukauden ajan
veloituksetta!

C More -kanavilla esitetään ensi-iltaelokuvia lähes joka
ilta ja lisäksi mukana on valtava määrä klassikkoelokuvia.
Unohtamatta C Moren laatusarjoja, joista osa on katsottavissa heti USA:n ensi-esityksen jälkeen.

C More kanavapaketti

0€

/kk
1kk

Kampanjaehdot: C more -kanavapakettitilaus 1kk hintaan 0 €/kk. Edellyttää 1 täyden
kalenterikuukauden sitovaa tilausta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa
olevana norm. hintaan 9,95€/kk. Kampanja-aikana sopimuksen tehneet asiakkaat saavat
palvelun avauksen veloituksetta (norm. 9,95 €/kk). Tarjoukset eivät koske tarjousaikana
peruttua ja samalle asiakkaalle/samaan talouteen uudelleen tehtyä tilausta. Katseluun
tarvitaan katselukortti ja kaapeli-tv. Operaattori pidättää oikeuden olla avaamatta palveluita mahdollisissa maksuhäiriötapauksissa. Kampanja on voimassa 31.7.2016 saakka.

Muistathan, että meiltä saat tilaamiisi
palveluihin laskutusväliksi 1kk!

Kokeile tietoturvapakettia

ilmaiseksi 3 kk ajan!
Kotimainen F-Securen tietoturva
• Suojaa älypuhelimesi, tablettisi
sekä tietokoneesi
• Suojaa kaikilta verkon vaaroilta
• Turvaa nettipankin käytön
3 kk:n ilmaisen kokeilujakson
saat myymälästä tai
asiakaspalvelusta 03 486 4300

Älypuhelimet

Tabletit

Tietokoneet

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

