
JNT Kuitu teidän 
Taloyhtiöönne
JNT Kuidun avulla taloyhtiönne asukkaat saavat nopean ja vakaan liittymän, jonka 
kapasiteetti riittää kaikille. Tarjoamme myös suosittuja tv-palveluja sekä edulli sen  
puhepalvelun. Taloyhtiöpalvelumme ovat saatavilla lähes koko Pohjanmaalla.

On helppoa vaihtaa JNT Kuituun. Räätälöimme teille sopivan ratkaisun, ottaen  
huomioon talon sisäverkon sekä sen edellytykset. Tämän lisäksi tarjoamme palveluja 
toivomuksienne mukaan – sekä yksittäisiä palveluja että kokonaisia palvelupaketteja.

JNT – LUOTETTAVA  
POHJALAINEN
Onko JNT sinulle uusi tuttavuus? 
Tällä lyhyellä esittelyllä halu- 
amme esitellä itsemme sinulle. 
Mielestämme on tärkeää aloittaa 
perusasioista, kun tavoitteena 
on rakentaa vahva ja kestävä 
yhteistyö.

KUKA ON JNT?
JNT (Pietarsaaren Seudun 
Puhelin Oy) perustettiin vuonna 
1887 Pietarsaaressa. Toimimme 
kaikilla telekomin osa-alueilla: 
data, puhelinpalvelut, tv ja IT-
ratkaisut. Asiakkainamme on 
 yksityishenkilöitä, yrityksiä, 
 taloyhtiöitä, kaupunkeja ja  
kuntia ja palvelemme suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi. Pää-
asiallinen markkina-alueemme  
on Pohjanmaa ja erityisesti  
sen rannikkoalue.

MIKSI JNT?
Olemme paikallinen ja luotettava
yhteistyökumppani, joka palve-
lee teitä omilla ehdoillanne. 
Seutumme on meille tärkeä ja 
tavoitteemme on olla mukana 
rakentamassa elinvoimaista ja 
menestyksekästä Pohjanmaata. 
Investoimme suuresti seutuumme 
jatkuvalla kuituverkon rakentami-
sella, jotta markkinoiden parhaat 
palvelut olisivat kaikkien asuk-
kaiden saatavilla. Haluamme olla 
luonnollinen valinta jokaiselle, 
joka tarvitsee tietoliikennepalve-
luja Pohjanmaalla. Siksi toivomme 
saavamme palvella myös teitä 
tulevaisuudessa.

KiinnostuitTEko?
Ottakaa yhteyttä kuitu-
ammattilaisiimme saadaksenne  
maksuttoman tarjouksen.

Taloyhtiöt  
Vaasan ja Kokkolan seudulla:
Olli Nieminen
06 786 8255, olli.nieminen@jnt.fi

Taloyhtiöt  
Pietarsaaren seudulla: 
JNT Kuitutiimi
06 786 8210, kuitutiimi@jnt.fi

Kaapeli-tv
Kaapeli-tv-palvelumme sisältävät 
yleisimmät suomalaiset kanavat sekä 
SD- että HD-laatuisina. Lisäksi asukkaat 
voivat tilata kaapeli-tv-korttimme, jolla 
saa näkyviin entistä enemmän kanavia. 
Kaapeli-tv-kortti antaa myös mahdolli-
suuden tilata kanavapaketteja JNT:ltä.

IPTV
Moderni IPTV-palvelu tekee  television 
katselusta vielä mukavampaa. Jokainen 
asukas voi itse vuokrata elokuvia, tilata 
käteviä lisäpalveluja ja kanava paketteja 
suoraan tv:nsä kautta. Palvelu edellyt-
tää, että ns. IPTV-boksi kytketään 
televisioon. 

HUIPPULUOKAN INTERNET
JNT Kuidun avulla asukkaat 
saavat käyttöönsä markkinoiden 

parhaan internetin. Liittymän kapa-
siteetti ja toimintavarmuus ovat lyömättömiä. 
Kuituyhteys mahdollistaa kaikille asukkaille 
lähes rajattoman kapasiteetin, joka riit-
tää etätyöhön ilman turhauttavia viiveitä 
ja katkoksia, tv-ohjelmien striimaukseen, 
online-peleihin ym. Talon sisäisestä verkosta 
riippuen voimme tarjota jopa 1000 Mbit/s 
 nopeuksia. Jokainen asukas valitsee kuiten-
kin itselleen parhaiten sopivan nopeuden.

Kun valitsette JNT:n internetliittymän, 
sisältyy ilmainen modeemin asennus  
jokaiseen huoneistoon.

Viihdyttävää televisiota
JNT Kuidun ansiosta asukkaiden saatavilla on myös laadukkaat tv- 
palvelut. Tarjoamme sekä perinteisen kaapelitelevision että modernin, 

joustavaa IPTV:n. JNT:n tv-palveluilla saatte automaattisesti käyttöönne 
tavallisimmat suomalaiset kanavat. Asukkaat voivat halutessaan itse tilata lisä-
kanavapaketteja. Valikoimastamme löydät mm. edullisia ruotsalaisia   kanavia sekä 
kanavapaketteja suosituilta kanavayhtiöiltä,   kuten C More, V Premium, Discovery, 
Disney ym.

Alholminkatu 3, Pietarsaari
Rauhankatu 22, Vaasa
www.jnt.fi

Klikkaa tästä lukeaksesi, mitä yksi asiakkaistamme sanoo yhteistyöstä JNT:n 
kanssa.

https://www.jnt.fi/fi/asuntoyhtio-oravanpyora/

