
IPP:n asiakastiedote maaliskuu -03

• Artikkeli Hands Free -laitteen käytöstä
• Lomavastaaja käyttöösi IPPnetin sivuilta
• Plus - uusi puhetuotteemme Lue lisää sisäsivulta...

Uusi Pirkanmaan Puhelinluettelo

2003 on ilmestynyt.

Oletko jo noutanut omasi? Jakelu

jatkuu IPP:n myymälöissä edelleen.



Plus-puhetuote sisältää 109-kaukopuhelut

Kiinteän puhelinliittymän käyttö on usein viisain vaihtoehto hoitaa puhelin-
liikennettä niin kotona kuin yrityksessäkin. Kiinteää puhelinverkkoa käyttäen puhut
edullisimmat, kuuluvimmat ja toimivimmat puhelut. Plus kattaa lähi- ja paikallis-
puheluiden lisäksi 109-kaukopuhelut.

Jos sinulla on voimassa 109-kaukopuhelusopimus se muuttuu automaattisesti
Plus-sopimukseksi. Maksuton Plus-sopimus varmistaa, että puhelusi kulkevat
Finnetin kotimaisen verkon kautta, ja että puhelukohtaiset maksusi ovat sovittujen
minuutti-hintojen mukaiset.

IPPnetin sivuilta voit kytkeä sähköpostiisi
lomavastaajan käyttöösi. Lomavastaaja kertoo
asiakkaillesi ja ystävillesi poissaolostasi.

Käy tutustumassa:
www.ippnet.fi

Lomalla?

Kotipuhelimella soittaminen

on todella edullista!

30 min paikallispuhelu maksaa vain 45,10 snt



HF-laitteet kovassa käytössä
Pohjois-Satakunnassa

Vuoden alusta voimaan tulleen lain mukaan moottori-
ajoneuvon kuljettaja ei saa ajon aikana käyttää matka-
puhelinta ilman hands free-laitetta. Hands free-lait-
teita on hankittu ympäri maata niin yksityiseen käyt-
töön kuin yrityksillekin.

Hands free-laitteet ovat tulleet lain nojalla jäädäkseen.
Vaikka hands freet ovatkin olleet pitkään vakituinen
varuste paikallisen Finnet-yhtiön, IPP:n autoissa on sen
käytön luonne muuttunut. Tarkemmin seurataan myös
perheenjäsenten kädet vapaiksi jättävää hands freen käyt-
töä liikenteessä.

"Katukuvassa hands free-laitteiden käyttö on alkanut näkyä vuoden vaihteen jälkeen
enimmäkseen siinä, että autoja on pysähtyneenä tien varteen ja linja-autopysäkeille
matkapuhelimeen puhumista varten", kertoo vanhempi konstaapeli Jari Ruuttila
Parkanon poliisista. Alkuvuosi on otettu Parkanon poliisissakin rauhallisesti hands
free-laitteiden käyttöpakon tiimoilta. "Hands free-laitteiden käyttöä on neuvottu ja
opastettu muun liikennevalvonnan ohessa, eikä sakkorangaistuksia ole vielä annet-
tu", sanoo Ruuttila. Käyttörikkomuksesta annettava rangaistus jatkossa on rikesak-
ko, joka on 50 euroa. "Sakkorangaistuksia tärkeämpänä asiana uuden lain voimaan
tulossa on kuitenkin liikenneturvallisuuden parantuminen", huomauttavat Jari Luoto
ja Jari Ruuttila Parkanon poliisista.

Lisätietoa ja esitteitä voimaan tulleesta tieliikennelaista löytyy mm. viestintäviraston
nettisivuilta www.mintc.fi, poliisilta, autokouluilta ja myös monet liikenne-
vakuutusyhtiöt jakavat esitteitä. Finnet-yhtiöiden myymälöistä saa myös tietoa voi-
massa olevasta laista ja erilaisista vaihtoehdoista sen täyttämiseksi.

Hands free-laitteita on saatavilla monenlaisia. Perusmalleista nappikuuloke on ylei-
sin, mutta nyt on tullut monenlaisia sanka-malleja, molempien korvien kuuloketta
ja on tarjolla myös langatonta vaihtoehtoa. Finnet-yhtiöiden myymälät ovat hyvin
varustettuja hands free-laitteiden suhteen.

Hands free-laitteen
käyttö sujuu mutkitta
IPP:n keskusasentaja
Jouko Honganpuhdolta.

Kuva ja teksti Lotta Hamari/IPP



Doro Afti 45
Numeronäyttöpuhelin

Numeronäyttöpuhelin

kertoo kuka soittaa tai on

soittanut. Doro -uutuus-

puhelimessa on monia

käteviä lisätoimintoja,

kuten numeronäyttö!

39 €

Vanha Tampereentie 15-17, 39500 Ikaalinen

Satakunnankatu 7, 39700 Parkano

Puh. (03) 450 51*

www.ippnet.fi

www.ipp.fi

Keskuskatu 7, Parkano

Puh. (03) 448 5756

-tuotteiden jälleenmyyjämme:

Uuden numeronäyttökoneen ostajalle
numeronäyttöpalvelun kytkentä 0 €.
Tarjous voimassa huhtikuun -03 loppuun.


