TÄYSKUITU ®

TÄYSKUIDUN® kumppanit Suomessa ovat
luotettavia, paikallisia toimittajia, jotka
toteuttavat nettiyhteytesi parasta
mahdollista tekniikkaa käyttäen.
Se tarkoittaa täyttä valokuitua alusta
loppuun saakka.
KYSY KUINKA NOPEASTI SAISIT
TÄYSKUIDUN® KIINTEISTÖÖSI
Täyskuitumyyjä
Heikki Kumpula
050 470 8933
heikki.kumpula@netplaza.fi
Täyskuitumyyjä
Helinä Koskela
050 568 1449
helina.koskela@netplaza.fi

2in1 koti ja toimitila
Täyskuitumyyjä
Juha Kärsämä
050 4770 260
juha.karsama@netplaza.fi

Nivalan Kuitu Oy on Nivalan Vesihuolto Oy:n tytäryhtiö,
joka vastaa valokuituyhteyksien rakentamisesta Nivalan
alueella. Nivalan Kuitu käyttää yhteyksien rakentamiseen ja operointiin luotettavaa TÄYSKUITU®-osaamista.
Seuraa meitä Facebookissa!
www.nivalankuitu.fi

VALONNOPEA TÄYSKUITU
KIINTEISTÖÖSI
Markkinoilla on tarjolla monenlaisia nettiyhteyksiä. Mutta on vain yksi
TÄYSKUITU®, ja se on toteutettu tekniikalla, joka varmasti toimii.
TÄYSKUITU® on tarkoitettu juuri sinun tarpeisiisi, missä tahansa
haluatkin nettiä käyttää. Sen mukana saat Suomen parhaan asiakaspalvelun, joka tukee sinua ja vastaa kysymyksiisi – ilman viiveitä.

TÄYSKUITU ®
Luotettava ja katkoton tietoliikenneyhteys on nykyaikaisen yhteiskunnan
perusinfraa, johon meillä kaikilla on oikeus – asuinpaikasta riippumatta –
Hangosta Inariin. Tämän kansalaisoikeuden takaaminen on mahdollista
vain valokuitutekniikalla.
2IN1 KOTI JA TOIMITILA
Yhdistä samalla kiinteistöllä sijaitseva asuinrakennus ja toimitila valonnopeaan tietoliikenneyhteyteen! Sisäverkko päätetään
asuinrakennukseen, jonne tulee aktiivilaite. Aktiivilaitteen lisäksi
asuinrakennukseen tulee WLAN-asema. Sisäverkon aktiivilaitteilla
ylläpito 24kk, kuuluu kuukausimaksuun.

INTERNET-PALVELUT
2in1 koti ja toimitila -liittymällä saat nopean ja luotettavan verkkoyhteyden. Yhteyden avulla saa myös tv-signaalin. Hankkimalla
valokuituyhteyden voit varmistaa, että pysyt jatkuvasti tiedonsiirron valtaväylällä ilman nopeusrajoituksia.

TOIMINTAVARMUUS
Valokuituliittymän kapasiteetti ei ole jaettua samaan tapaan kuin
mobiiliverkoissa, jossa suuri samanaikaisten käyttäjien määrä voi
pudottaa yhteysnopeuden murto-osaan luvatusta. Maan alle
kaivettu kuitu ei ole säiden armoilla, vaan se toimii luotettavasti
kaikissa olosuhteissa.

2IN1 KOTI JA TOIMITILA -LIITTYMÄ HINNOITTELU
Liittymismaksu						1529 €
Maksu erillisrakennuksen ja asuinrakennuksen välisestä matkasta:		
Asiakas kaivaa kaapeliojan, asentaa kaapelin ja peittelee kaivannon
1 €/m.
Asiakas tilaa sisäverkon avaimet käteen 				
5,9 €/m.
Rakentamisen jälkeen sisäverkko on asiakkaan omaisuutta.
INTERNET-PALVELUT
100/100 Mbps (24kk sopimus)					
1000/1000 Mbps (sis. Maxivision IP-TV, 24kk sopimus)		

74,50 €/kk
84,50 €/kk

