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• Paperilasku on nyt maksullinen
• Kaapeli-TV hinnat 1.3.2018 alkaen

Oletko jo tarkistanut valokuidun
saatavuuden omalla asuinalueellasi?
PHPOY:n sivuilla voi katsoa kartalta valokuidun saatavuuden. Karttaan on
merkitty eri värikoodeilla alueet, joilla verkko on rakennettu, rakenteilla tai
suunnitteilla. Mikäli omaa osoitettasi ei löydy värilliseltä alueelta, voit ilmoittaa
kiinnostuksesi valitsemalla alueeksi ”Muut alueet” ja täyttämällä osoitetietosi.
Katso oman asuinalueesi tilanne osoitteessa: www.phpoy.fi/kuitukartta
Lisätietoa valokuidusta: asiakaspalvelusta 03 486 4300,
asiakaspalvelu@phpoy.fi tai osoitteesta www.phpoy.fi

Seuraamme karttaa aktiivisesti ja
alueet, joilla ilmenee riittävästi
kiinnostusta huomioidaan uusia
alueita kartoitettaessa ja
valokuituverkon rakentamisen
suunnittelussa.

Kuinka nopea
valokuitu on?
LATAUSNOPEUS
KUITU

10 Mbit/s
3s
26 s
1,5 min
3 min
21,5 min
60 min
Kauan

100 Mbit/s
0,3 s
2,5 s
9,2 s
16 s
1,5 min
4,5 min
Parempi

20 Mbit/s
1,5 s
13 s
46 s
1,5 min
10,5 min
32 min
Hidas

1000 Mbit/s
0,03 s
0,2 s
0,9 s
1,7 s
8s
25 s
1 min 20 s

Lähde: Fastmetrics.

Tiedostotyyppi ja kesto/koko
Musiikkikappale, 4 min/4 Mb
Video, 5 min/30 Mb
Äänikirja, 9 tuntia/110 Mb
TV-sarjan jakso, 45 min/200 Mb
Elokuva, 2 tuntia/1,0-1,5 Gb
HD-elokuva, 2 tuntia/3,0-4,5 Gb
Sekalainen tiedostokansio 10 Gb

LAAJAKAISTA

Todella nopea. Hanki valokuituyhteys PHPOY:ltä!
Lisätietoa valokuidusta saat asiakaspalvelustamme,
myymälöistämme tai www-sivuiltamme.

Paperilasku on nyt maksullinen
Muutimme kuluttaja-asiakkaiden paperilaskutuksen maksulliseksi 1.1.2018
alkaen (1,70 €/lasku). Muutos on osa pyrkimystämme kustannustehokkuuteen ja ympäristövaikutusten vähentämiseen. Haluamme myös kannustaa
asiakkaitamme siirtymään sähköiseen laskutukseen. Paperilaskun maksullisuus ei koske määräaikaisia sopimuksia eikä kertalaskuja. Uusilta asiakkailta
ei peritä maksua ensimmäisestä jaksolaskusta.
Marras-joulukuussa 2017 paperilaskun
e-laskuun vaihtaneiden kesken arvottiin
Huawein tabletti. Voittaja oli Sirpa Pajula
Mäntästä, paljon onnea voittajalle!

Kaapeli-TV hinnat 1.3.2018 alkaen
Kaapeli-TV-liittymien kuukausihinnat
nousevat 1.3.2018 alkaen n. 3 %.
VUOSIMAKSU/KK
28.2.2018 ASTI €

VUOSIMAKSU/KK
1.3.2018 ALK. €

Omakotitalo

7,04

7,25

Paritalo

13,53

13,94

Kiinteistö, yli 3 asuntoa
+ asuntokohtainen maksu

5,46
4,59

5,63
4,73

