PHPOY:n
asiakastiedote

Tässä asiakastiedotteessa:

3/2018

• KTV:n Viasat-asiakkaat
• Älä anna mörön viedä puhelintasi saavat nyt käyttöönsä Viaplaysuoratoistopalvelun
• Helpot ja kätevät
• Vaihtotarjous
sähköiset laskut

Älä anna mörön viedä puhelintasi!
Kattava tietoturva niin tietokoneille,
älypuhelimille kuin tableteillekin!
Virusten ja vakoiluohjelmien lisäksi
se suojaa muun muassa verkkopankin
käytön ja verkko-ostamisen.

alk.

2,90 €/kk

Helpot ja kätevät sähköiset laskut
Vaihda maksuttomaan
ja kätevään e-laskuun
tai sähköpostilaskuun!
Helppo ja turvallinen e-lasku
Laskun helppoutta kasvattaa
se, että pitkiä tili- ja viitenumeroita ei tarvitse näpytellä
itse. E-lasku on myös turvallinen, koska pankit tunnistavat
tarkkaan e-laskun lähettäjät ja
maksajat.

Ota käyttöös
i
maksuton
sähköposti- t
ai
e-lasku.

Simppeli sähköpostilasku
Asiakaspalvelumme auttaa
sinua mikäli haluat vaihtaa
paperilaskusi sähköpostilaskuun p. 03 486 4300 tai
asiakaspalvelu@phpoy.ﬁ

Tilaa nyt suoramaksusta ennakkoilmoitus sähköpostiisi.

KTV:n Viasat-asiakkaat saavat nyt
käyttöönsä Viaplay-suoratoistopalvelun
Pohjois-Hämeen Puhelimen kaapeli-tv-palvelun Viasat- asiakkaat saavat Viaplayn
käyttöönsä ilmaiseksi.
Viaplayta voi katsoa tietokoneella, tabletilla, älypuhelimella, pelikonsolilla,
Chromecastilla, Apple TV:llä tai Smart TV:llä. Voit aloittaa ohjelman katsomisen
vaikka tietokoneella, pysäyttää kesken ja jatkaa samasta kohtaa tabletilla.
Viaplayn sisältö riippuu valitusta Viasat-paketista:
• Viasat Viihde: Viaplayn elokuvat ja sarjat
• Viasat Kulta: Koko Viaplayn tarjonta (myös fighting)
• Viasat Urheilu: Koko Viaplayn urheilutarjonta (myös fighting)
• Viasat Golf: Viaplayn golftarjonta
• Viasat Jalkapallo: Viaplayn jalkapallotarjonta
• Viasat Jääkiekko: Viaplayn jääkiekkotarjonta
Viaplay-sovelluksen avulla voit ladata sisältöä älypuhelimelle tai tabletille ja
katsoa ilman ohjelmia ilman nettiyhteyttä vaikka lomamatkalla.
Saat Viaplayn käyttöösi näin:
Mene osoitteeseen signup.viaplay.ﬁ/phpoy.ﬁ ja seuraa ohjeita. Tarvitset
myös omahallintatunnuksen, jonka olet saanut PHPOY:ltä. Mikäli sinulla on
kysyttävää tai sinulla ei ole omahallintatunnuksia, olethan yhteydessä
asiakaspalveluumme 03 486 4300 tai asiakaspalvelu@phpoy.ﬁ

20€
Vaihtotarjous

Tällä kupongilla hyvitämme Beafon, Doro tai Energizer S500E
-Matkapuhelimen ostajalle vanhasta toimivasta
matkapuhelimesta.

20€

Pohjois-Hämeen Puhelin täyttää 120 vuotta!
Tule mukaan juhlavuotemme tapahtumiin, joista saat tietoa
Olemme
mukana jakesän
tapahtumissa.
Facebookistamme
paikallislehdistä.

Tule moikkaamaan meitä.

OSALLISTU KESÄN AJAN MYYMÄLÖISSÄMME
JUHLAVUODEN ARVONTAAN!

A:

HUIPPUPALKINTOIN

HP 250

HUAWEI P10

Plus

HUAWEI
Mediapad M3
8.0

Arvonta suoritetaan 31.8.2017 kaikkien osallistuneiden kesken.
facebook.com/PohjoisHameenPuhelinOy
Honkalantie 1, 34600 Ruovesi
Virkamiehenkatu 3, 35800 Mänttä
Keskustie 7, 34800 Virrat

