Rautavaaran
tietoverkko-osuuskunta
(RTVO)
Jäsenten omistama

Valokuituverkko on
rakennettu Rautavaaran,
Valtimon, Lapinlahden
(Varpaisjärvi pohjoinen)
alueilla ja niiden rajoille
(mm. Sonkajärvi, Kuopio,
Juuka, Nurmes).

Tietoverkko- ja viestintäpalvelut kuuluvat kodin
perustoimintoihin yhdessä veden, sähkön ja lämmityksen
kanssa. Asioiden hoitaminen sähköisesti ei ole pelkkä
mukavuustekijä, sillä siitä on tullut merkittävä osa normaalia
arkea. Hyvien yhteyksien kautta ulottuvilla on runsas määrä
erilaisia palveluita ja toimintoja – suoraan kotiin.

Vauhtia verkkoon, palvelua
käyttäjälle
Nopealla liittymällä hoidat
vaativatkin asiat vauhdilla sekä
nautit sujuvasta Internetin
tarjoamasta viihteestä ja
hyödystä. WLAN-modeemin
avulla surffailet netissä
langattomasti ja voit käyttää
samaa yhteyttä usealla eri
laitteella.
Voit paitsi surffata huoletta aina
tehokkaalla yhteydellä, katsoa
kaapeli-tv-kanavia ja leffoja
häiriöittä ja nauttia myös HDlähetyksistä, pelata
verkkopelejä, jakaa digikuviasi
ripeästi ja ladata musiikkia,
tehokasta etätyöskentelyä
unohtamatta.
Valokuituliittymä on
optimaalinen ratkaisu, siellä se
korvaa laajakaistan, kaapeliTV:n, lautasantennin ja haravaantennin.

Erilaiset turvallisuutta lisäävät
etävalvonta- ja hälytyspalvelut
toimivat nopean yhteyden kautta
luontevasti. Esimerkiksi lomaasuntoa voidaan valvoa
kuituyhteydellä joko
kameravalvontana tai erilaisilla
liike-, lämpö- ja kosteusantureilla.

Tulevaisuus
Kiinteän verkon valokuituliittymä on nopeudeltaan ja
toimintavarmuudeltaan ylivertainen; se riittää nykyisiin ja
tulevaisuuden verkkopalvelutarpeisiin vuosikymmeniksi eteenpäin,
valokuitukaistalla jokainen omalla nopealla kaistalla.
RTVO:n valokuituliittymä on asunnon omistajalle myös hyvä
investointi: se lisää asunnon houkuttelevuutta myynti- ja
vuokrauskohteena.
Valokuituliittymä nostaa kiinteistön ja asunnon arvoa!

Valokuituliittymä
nostaa kiinteistön
ja asunnon arvoa!

Hinnat:
Ÿ Osuuskunnan jäsenmaksu: 100 €
Ÿ Liittymismaksu: 504,07 €, sis. alv 24 %

Liittymismaksu sisältää
Ÿ Modeemin sisäasennus yhteen pisteeseen (laitteet ja asennustyö).
Ÿ Kiinteistöön mahdollisesti tarvittava sisäverkon rakentaminen ei
sisälly liittymän hintaan.
Jos kotiisi ei tule kuitua (kuituvaraus), teemme erillisen tarjouksen
valokuidun rakentamisesta todellisten rakentamiskustannusten
mukaisesti.
Asunto-osakeyhtiöt saavat räätälöidyn tarjouksen olemassa olevan

kaapeloinnin ja asuntojen lukumäärän mukaan.

Liittymävaihtoehdot
RTVO100 liittymä:
Ÿ perusmaksu 50,27 €/kk, sis. alv 24 %
Ÿ nopeus 100/100 Mbit/s
RTVO300 liittymä:
Ÿ perusmaksu 69,90 €/kk, sis. alv 24 %
Ÿ nopeus 300/100 Mbit/s

Valokuituliittymä
on nopeudeltaan ja
toimintavarmuudeltaan
ylivertainen!

Mökkiliittymä:
Ÿ perusmaksu 29,50 €/kk, sis. alv 24 %
Ÿ nopeus 100/100 Mbit/s
Ÿ Vain vapaa-ajan asuntoihin. Käytössä vapaavalintaiset 150
vrk/vuosi
Saatavana erikseen IPTV-tallennuspalvelu 4,90 €/kk, sis. alv 24 %
Perusmaksu sisältää:
Ÿ Nettiyhteys halutulla nopeudella, modeemissa myös WLAN.
Ÿ IPTV-palvelu sisältää n. 40 peruskanavaa ml. hd-kanavat, jotka
ovat katsottavissa 5 eri laitteella tietokoneelta, televisiosta tai
mobiililaitteilta.
Ÿ sähköpostitunnukset, joilla voi luoda viisi eri sähköpostitiliä
Ÿ 200 Mt kotisivutilaa
Ÿ lisäksi saatavilla muita maksullisia lisäpalveluja esim. IP-puhelin,
tietoturva-, varmuuskopiointi, etävalvonta- ja hälytyspalvelut

Rautavaaran
tietoverkko-osuuskunta
c/o Omni Yrityspalvelut Oy
Asematie 6, 74700 Kiuruvesi

www.rtvonetti.fi
Kaisanet asiakaspalvelu: 0800 391 234
asiakaspalvelu@kaisanet.fi

