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Jolla-älypuhelinten myynti laajenee Suomessa  
 
Jollan älypuhelinten saatavuus Suomessa on parantunut huomattavasti. Jollan 
myyntikanaviin ovat vastikään liittyneet Verkkokauppa.com, Expert, Tekniset ja Musta 
Pörssi. Viime vuoden joulukuusta lähtien Jolla-älypuhelimia on voinut ostaa DNA:lta ja 
Jollan omasta verkkokaupasta Euroopan laajuisesti.  
 
Jollan älypuhelinten myynti on nyt vahvassa kasvussa, ja yhtiö on solminut uusia myyntiin liittyviä 
kumppanuuksia, joiden kautta laitteiden saatavuus paranee kotimaassa. Jolla solmi vastikään 
yhteistyösopimuksen jakelijakumppani F9:n kanssa, jonka kautta Jolla-älypuhelimet ovat tulleet 
myyntiin Verkkokauppa.comiin ja sen kolmeen myymälään, Tekniset-liikkeisiin ja Tekniset-
verkkokauppaan sekä Mustan Pörssin verkkokauppaan ja liikkeisiin kautta maan. Lisäksi Jolla-
älypuhelimia voi ostaa useista yksityisliikkeistä eri puolilla Suomea. Muita kanavia on aukeamassa 
lähiaikoina.     
 
Jolla-älypuhelimia voi nyt ostaa myös DNA:n jälleenmyyjänä toimivista valikoiduista Expert-
myymälöistä ja Expertin verkkokaupasta.  Viime joulukuusta asti Jolla-älypuhelimia on voinut ostaa 
DNA Kauppa -myymälöistä, DNA:n verkkokaupasta sekä Jollan omasta verkkokaupasta Euroopan 
laajuisesti.        
 
”Laajentamalla myyntiämme uusiin kanaviin haluamme tuoda Jollan entistä paremmin kaikkien 
suomalaisten älypuhelinkäyttäjien saataville”, Jollan toimitusjohtaja Tomi Pienimäki sanoo. ”Viime 
kuukausien ankaran kehitystyön ansiosta Jollan käyttökokemus on nyt erittäin kilpailukykyinen ja 
uskomme myös kuluttajien huomaavan sen.”     
 
Marras-joulukuun vaihteen myynnin aloittamisen jälkeen Jolla on julkaissut jo neljä 
ohjelmistopäivitystä, joissa on esitelty lukuisia uusia toiminnallisuuksia ja mm. laitteen 
suorituskykyä ja akun käyttöaikaa on parannettu entisestään.        
 
”Uusimman ohjelmistopäivityksemme myötä käyttöjärjestelmämme on ohittanut kehitysvaiheen ja 
Jolla-älypuhelin ja Sailfish OS 1.0 ovat nyt kaupallisesti valmiita, myös kansainvälisille 
markkinoille”, Pienimäki jatkaa. ”Kehitys ei suinkaan pääty tähän, sillä Jollan käyttöjärjestelmää 
päivitetään jatkossakin kuukausittain. Teemme kehitystyötämme tiiviissä yhteistyössä Jolla-
käyttäjien kanssa, jotka voivat osallistua laitteen kehittämiseen together.jolla.com-
yhteisössämme.”    
       
Lue lisää Jollasta osoitteessa: http://jolla.com/fi/.  
Pressikuvia löytyy osoitteesta: http://jolla.com/press  
 
Lisätietoja:  
Juhani Lassila, puh. 040 541 2365, press@jolla.com  
  
Jolla Oy: 
Jolla Oy kehittää mobiililaitteita ja avointa Sailfish OS -käyttöjärjestelmää MeeGo-järjestelmän jatkajana. Jolla syntyi vuonna 2011 
perustajiensa intohimosta avoimiin mobiilialan innovaatioihin. Keskeisessä roolissa on Jollan kehittämä avoin ja moderni Sailfish OS -
käyttöjärjestelmä, joka toimii perustana Jollan valmistamissa älypuhelimissa. Suunnittelun lähtökohtana ovat intuitiivinen 
käyttökokemus, sovellusten tehokas yhtäaikainen käyttö ja helppo vuorovaikutus. 
 
Jollalla on toimipisteet Helsingissä (pääkonttori), Tampereella ja Hongkongissa. www.jolla.com 
 
Facebook: www.facebook.com/jollaofficial  
Twitter: https://twitter.com/jollahq  
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/jolla 
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