
JNT Fiber till  
ert bostadsbolag
Med JNT Fiber får bostadsbolagets invånare ta del av en snabb och stabil 
an slutning vars kapacitet räcker till alla. Vi levererar även omtyckta tv-tjänster 
och förmånlig telefoni. Våra bostadsbolagstjänster fås i s.g.s. hela Österbotten.

Det är enkelt att byta till JNT Fiber. Vi skräddarsyr lösningen enligt husets interna 
nät och dess förutsättningar. Därtill levererar vi tjänster enligt era egna önskemål 
– allt från enstaka tjänster till kompletta tjänstepaket.

JNT – EN PÅLITLIG 
ÖSTERBOTTNING
Är JNT en ny bekantskap för dig? 
Med denna korta introduktion vill 
vi presentera oss för dig. Det är ju 
viktigt att man börjar från grunden 
då man ska bygga ett starkt och 
hållbart samarbete.

VEM ÄR JNT?
JNT (Jakobstadsnejdens Telefon 
Ab) grundades 1887 i Jakobstad. 
Vi är verksamma inom samtliga 
delområden inom telekom: data, 
telefoni, tv och IT-lösningar.  
Våra kunder består av privat-
personer, företag, bostadsbolag, 
städer och kommuner och vi 
ger betjäning på svenska, finska 
och engelska. Vårt huvudsakliga 
marknads område är Österbotten 
och i synnerhet kustområdet.

VARFÖR JNT?
Vi är en lokal och pålitlig sam-
arbets partner som erbjuder 
betjäning på era villkor. Vi värnar 
om vår region och vårt mål är att 
vara med och bygga ett livskraftigt 
och framgångs  rikt Österbotten. 
Vi investerar stort i utbyggnaden 
av fibernätet i regionen för att 
alla invånare ska ha tillgång till 
  markna dens bästa tjänster. Vi vill 
vara det naturliga valet för alla 
som behöver tele kom  tjänster i 
Öster botten. Därför hoppas vi på 
att få betjäna även er framöver!

BLEV ni INTRESSERADE?
Kontakta våra kunniga 
fiberförsäljare och begär  
en kostnadsfri offert.

Bostadsbolag  
i Vasanejden och Karleby:
Olli Nieminen
06 786 8255, olli.nieminen@jnt.fi

Bostadsbolag  
i Jakobstadsnejden:
JNT Fiberteam
06 786 8210, fiberteam@jnt.fi

Kabel-tv
I vår kabel-tv-tjänst ingår de vanligaste 
finländska kanalerna i både SD- och 
HD-kvalitet. Därtill kan invånarna själva 
beställa vårt kabel-tv-kort, som ger  
till gång till ännu fler kanaler. Kabel- 
tv-kortet ger även möjlighet att  
beställa kanalpaket från JNT.

IPTV
Den moderna IPTV-tjänsten gör tv- 
tittandet ännu bekvämare. Alla husets 
invånare kan själva hyra film, beställa 
smarta tilläggstjänster och kanalpaket 
direkt i tv:n. Tjänsten kräver att en så 
kallad IPTV-box kopplas till tv:n. 

Internet i toppklass
Med JNT Fiber får  invånarna 
till gång till marknadens bästa 

internet. Anslutningens  kapacitet 
och på litlighet är oslagbara. Med en fiber-
anslutning kommer samtliga invånare att ha 
näst intill obegränsad kapacitet som räcker 
till för distansjobb utan fördröjningar och 
avbrott, streaming av tv-program, online-spel 
m.m. Beroende på husets interna nät, kan vi 
erbjuda hastigheter ända upp till 1000 Mbit/s. 
Varje invånare väljer dock själv den hastighet 
som bäst passar det egna behovet.

När ni väljer internet från JNT, ingår gratis 
modeminstallation i varje lägehnet. 

Underhållande tv
Med JNT Fiber får husets invånare tillgång också till kvalitativa tv- 
tjänster. Vi erbjuder både traditionell kabel-tv och modern, flexibel IPTV. 

Med tv från JNT får ni automatiskt tillgång till de vanligaste finländska 
kanalerna. Invånarna kan själva beställa tilläggskanalpaket om så önskas. I vårt 
utbud hittas bland annat förmånliga svenska kanaler samt paket från populära  
kanalbolag såsom C More, V Premium, Discovery, Disney med flera.

Klicka här och läs vad en av våra kunder berättar om samarbetet med JNT.

Alholmsgatan 3, Jakobstad
Fredsgatan 22, Vasa
www.jnt.fi

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

