DATAPREPAID

Heti valmis liikkuva laajakaista 3G- ja 4G-verkossa
■ Pikaohje ja erityisehdot ■ Quick guide

DNA Dataprepaid on heti valmis ladattava dataliittymä esimerkiksi tablettiin ja mokkulaan.
Käyttö on helppoa, et saa erillisiä laskuja etkä maksa kuukausimaksuja. Liittymä tukee
sekä 4G- että 3G-verkkoja verkon maksiminopeudella.
DNA Dataprepaid subscription is rechargeable and perfect for tablet and USB-modem
usage. It’s easy to use and there are no monthly bills to pay. Subscription works on both 3G
and 4G networks.

Lisää käyttöaikaa lataat
kätevästi milloin vain:
dna.fi/laturi
Lisätietoa tuotteesta:
dna.fi/dataprepaid

Aloituspakkaus sisältää kaikki kolme SIM-korttikokoa.
Näin irrotat oikean kokoisen SIM-kortin:
SIM-kortti irtoaa ilman suurta voimankäyttöä, kun painat sitä irti SIM-kortin takapuolelta.
Irrota ensin isoin SIM-korttikoko. Jos tarvitset pienemmän koon, paina samalla tavalla uudelleen ja irrota seuraava koko. Tarvittaessa voit palata isompaan SIM-korttikokoon asettamalla
pienemmän SIM-kortin isomman reunuksen sisälle painamalla osia toisiaan kohti pöytää vasten.

Näin otat DNA Dataprepaidin käyttöösi
1. Irrota SIM-kortti kehyksestä. Säilytä SIM-kortin kehys, jossa on DNA Dataprepaid -liittymäsi numero. Tarvitset sitä, kun lataat lisää käyttöaikaa.
2. Aseta SIM-kortti käytettävään laitteeseen ja käynnistä laite. Tarvittaessa valitse laitteesta
käytettäväksi yhteydeksi SIM-kortti. Mikäli laite ei tee tätä automaattisesti, katso lisäohjeita
laitteesi käyttöoppaasta.
3. Aloita surffailu! Liittymäsi aktivoituu automaattisesti, kun ensimmäinen tiedonsiirto tapahtuu. Samalla liittymään sisältyvä käyttöaika alkaa automaattisesti vähentyä.

Liittymän lataaminen
1. Mene osoitteeseen laturi.dna.fi ja syötä liittymänumerosi
2. Valitse haluamasi paketti ja maksa tilaus käyttäen maksukorttia tai verkkopankkitunnuksia
3. Jatka surffausta!
4. Vaihtoehtoisesti voit ostaa latausseteleitä esim. R-Kioskilta. Latausseteli aktivoidaan
osoitteessa laturi.dna.fi tai mobiilisivulla m.prepaid.dna.fi
Ostamasi käyttöaika on käytössäsi välittömästi!

Jäljellä oleva käyttöaika
Mene internetselaimella osoitteeseen m.prepaid.dna.fi. Sivulle pääset vain käyttämällä
DNA Dataprepaid -liittymää yhteyden muodostamiseen. Sivulle pääsee, vaikka käyttöaika
liittymältä olisikin jo loppunut, jos liittymä on vielä aktiivinen. DNA lähettää automaattisesti
SMS-viestin, kun sinulla on 2 Gt tai 500 Mt käyttämätöntä dataa tai 7 vrk tai 1 vrk käyttämätöntä aikaa.

PIN- ja PUK-koodit
Liittymän PIN-koodia ei oletuksena kysytä. PIN-koodi on 1234 (mikäli haluat kytkeä PINkoodikyselyn päälle). Mikäli syötät PIN-koodin kolme kertaa väärin, tarvitset PUK-koodin
saadaksesi SIM-kortin auki.

Liittymän käyttöaika
Liittymän aloituspakettiin sisältyy 30 päivää rajoituksetonta netin käyttöä Suomessa ensimmäisestä käyttökerrasta lukien. Osoitteesta laturi.dna.fi liittymään voi ladata lisää käyttöaikaa.

Datasiirtoon ja MMS/SMS-viesteihin liittyvät rajoitukset
Puhe- ja MMS-viestit on kokonaan estetty. Tiedonsiirto ulkomailla on estetty. SMS-viestejä voi
lähettää ainoastaan DNA:n ennalta määräämään maksuttomaan saldokyselyyn. Liittymällä voi
vastaanottaa SMS-viestejä mistä tahansa numerosta.

Yhteysosoite/APN
DNA Dataprepaid vaatii aina, että SIM-korttia käyttävässä laitteessa on määritelty oikea
Access Point Name (APN), joka on prepaid.dna.fi. Access Point Name saattaa olla myös nimellä
APN tai Yhteysosoite. Näihin kohtiin tulee aina kirjoittaa prepaid.dna.fi. Lisätietoja löydät
käyttämäsi laitteen käyttöoppaasta. Lisätietoja tuotteesta ja sen toiminnallisuuksista löydät
osoitteesta www.dna.fi.
Lataat kätevästi milloin vain osoitteessa laturi.dna.fi Lisätietoja tuotteesta löydät osoitteesta
www.dna.fi/dataprepaid

DNA PREPAID -TUOTTEIDEN ERITYISEHDOT 7.4.2016
1. Näitä erityisehtoja sovelletaan DNA:n tarjoamiin Prepaid-liittymiin pl. DNA Double Prepaid
-liittymä, jolle on omat erityisehdot. DNA luovuttaa asiakkaan käyttöön matkaviestinliittymän
käyttöoikeuden etukäteismaksua vastaan (jäljempänä ”Palvelu”). Näissä ehdoissa asiakkaalla
tarkoitetaan kuluttaja- ja yritysasiakkaita.

2. Sopimuksen syntyminen
2.1 Sopimus syntyy, kun asiakas ottaa Palvelun käyttöön aktivoimalla sen käyttöohjeessa
kuvatulla tavalla. Palvelun käyttöönotto ei edellytä henkilöllisyyden todistamista, eikä henkilötietojen luovuttamista DNA:lle. Mikäli asiakas haluaa käyttää hänelle DNA:n yleisissä ehdoissa
määriteltyjä oikeuksia, kuten oikeutta korvaukseen palvelun virheestä, tulee hänen todistaa
henkilöllisyytensä ja osoittaa todistettavasti DNA:lle olevansa kyseisen palvelun hankkinut
asiakas.

3. Palvelun käyttö
3.1 Palveluun sisältyvä liittymänumero sisältyy aloituspakkaukseen, eikä liittymänumeroa
voida vaihtaa. Palvelun perusominaisuudet, käyttöönottoon ja käyttöön liittyvät ohjeet ovat
käyttöoppaassa. Palveluun kuuluvaa liittymäkorttia ei saa käyttää sellaisessa laitteessa tai
toimintaympäristössä, jossa puhe-, viesti-, tai tiedonsiirrossa olevat huoltokatkokset tai muut
katkokset voivat aiheuttaa riskin henkilö- tai esinevahingolle.
3.2 Palveluun ei voida kytkeä soiton-, viesti- tai tiedonsiirtoestoja DNA:n toimesta. DNA ei toimita palvelusta asiakkaalle yhteyskohtaisia puhelu- tai tapahtumaerittelyjä. Palvelun käyttöön
ulkomailla voi liittyä rajoituksia tai käyttö voi olla kokonaan estetty. Tarkista palvelun kuuluvuus, hinnasto ja palveluvalikoima ennen matkaasi DNA:n asiakaspalvelusta tai kotisivuilta.
3.3 DNA Dataprepaid sisältää aloituspaketissa mainitun määrän datakäyttöoikeutta, joka on
käytettävissä tietyn ajan. Tämän jälkeen asiakas voi jatkaa liittymän käyttöä lataamalla uuden
datapaketin. DNA Data Prepaidin osalta palvelua ei ole tarkoitettu puheen tai SMS/MMSviestien siirtämiseen eikä DNA takaa puheensiirtoon mitään laatutasoa ja pidättää oikeuden
rajoittaa tämän kaltaisia palveluita.
3.4 DNA Rajaton Prepaid liittymä sisältää saldoa, josta veloitetaan kiinteään hintaan kuuluvat
palvelut aikamäärätyyppisesti (kiinteä päivähinta) ja muut palvelut yksikköveloituksella. DNA
varaa oikeuden asettaa palvelun kiinteään hintaan sisältyvälle liikenteelle (esim. puheluille,
viesteille, tiedonsiirrolle) kohtuukäytön rajat. Kohtuukäytön rajojen ylittyessä DNA:lla on oikeus
rajoittaa palvelua tai tehdä hinnaston mukainen yksikköveloitus rajan ylittävistä puheluminuuteista, tekstiviesteistä, multimediaviesteistä ja datasiirrosta. Kohtuukäytön rajat löytyvät DNA:n
kotisivuilta tai palvelun käyttöohjeesta.
3.5 DNA Super Prepaid sisältää saldoa, josta käytettävät palvelut veloitetaan lähtökohtaisesti
yksikköveloituksella. Liittymälle on mahdollista hankkia myös palvelupaketteja kuten esimerkiksi datapaketteja. DNA varaa oikeuden muuttaa palvelupakettien sisältöä ja hinnoittelua.

4. Tiedonsiirto
4.1 Palveluun mahdollisesti kuuluva tiedonsiirto tarjotaan GPRS/EDGE-, 3G- ja 4G -tiedonsiirtona. Esimerkit liittymänopeuksien vaihteluväleistä 3G- ja 4G -verkossa löytyvät alaosan
taulukosta. Mainitut liittymänopeudet ovat teoreettisia 3G- ja 4G-verkon alueella toteutuvia
maksiminopeuksia ja palvelun todelliset nopeudet voivat olla olennaisesti tätä alhaisempia.
Suurimmat nopeudet saavutetaan vain 3G- ja 4G-verkon alueella. Näiden ulkopuolella yhteydet
toimivat EDGE- ja GPRS-nopeuksilla. Liittymien nopeudet on ilmoitettu DNA:n runkoverkkoon.
Nopeudet internetissä sijaitsevalle palvelimelle ovat tyypillisesti pienempiä, koska ne riippuvat
kansallisten ja kansainvälisten verkkojen nopeudesta, palvelimen nopeudesta sekä näiden
ruuhkaisuudesta. DNA ei voi taata yhteyden nopeutta oman verkkonsa ulkopuolella.
4.2 DNA varaa oikeuden mm. viranomaismääräyksistä, tietoturvasyistä tai verkon kuormitustilanteissa priorisoida muuta verkossa tapahtuvaa tiedonsiirtoliikennettä palveluun nähden,
mikäli tämä on tarpeellista verkon ja palveluiden toimivuuden varmistamiseksi. DNA voi palvelun käytettävyyden, haittaliikenteen suodatuksen tai muun tietoturvasyyn vuoksi tilapäisesti
rajoittaa palvelun käyttöä, joko poistamalla käytöstä tiettyjä liikennöintitapoja (protokollat) tai
tietoliikenneportteja tai kytkemällä tilapäisesti liittymästä kokonaan pois tiedonsiirtopalvelun
käyttömahdollisuus. Liikenteen rajoittamiseen tai liittymien tiedonsiirtopalveluiden tilapäiseen
poistoon saatetaan käyttää automaattisia järjestelmiä. Palvelua on kiellettyä käyttää ns. vertaisverkkoliikenteessä (peer-to-peer) tai vastaavaan tiedostojen jakamiseen sen aiheuttaman
kuormituksen vuoksi.
4.3 DNA Rajaton Prepaidiin kuuluu perusominaisuutena tiedonsiirto, johon voi kuulua kohtuukäytön dataraja. Kohtuukäytön datarajan täytyttyä tiedonsiirtoa rajoitetaan. Kohtuukäytön
dataraja löytyy DNA:n kotisivuilta liittymän tuotekuvauksesta. Tiedonsiirtoon lasketaan kuuluLiittymänopeus
3G-verkossa 42/8,6 Mbit/s*
4G-verkossa 150/50 Mbit/s*
Liittymänopeus
3G-verkossa 42/8,6 Mbit/s*
4G-verkossa 150/50 Mbit/s*

Nopeuden vaihteluväli
24 h mittausjakson aikana
0,4–25 Mbit/s
5–80 Mbit/s

Paluusuunta

Nopeuden vaihteluväli
4 h mittausjakson aikana
0,35–20 Mbit/s
2,5–50 Mbit/s

Paluusuunta

*edellyttää nopeutta tukevan päätelaitteen käyttöä.

0,4–3 Mbit/s
4–30 Mbit/s

0,35–2 Mbit/s
4–25 Mbit/s

vaksi sekä päätelaitteesta lähetetty ja päätelaitteeseen vastaanotettu data. Asiakkaan itsensä
mahdollisesti asettamat soiton- ja viestiestot eivät estä tiedonsiirtopalveluiden käyttöä.
4.4 DNA Super Prepaidiin kuuluu perusominaisuutena tiedonsiirto, joka veloitetaan joko
päivähintaisena tai erikseen ostetun datapaketin mukaisesti. Jos asiakas ei osta datapakettia
ja käyttää liittymällään dataa, veloitetaan saldosta datan käytöstä käyttöperusteisesti tai
vuorokausikohtaisen maksimihinnan mukaan.

5. Palvelun saldon tai datamäärän lataaminen
5.1 Asiakas vastaa itse siitä, että hän lataa saldoa tai datapaketin oikealle liittymänumerolle.
Latauspalvelun avulla tehtyä latausta ei voi peruuttaa sen jälkeen, kun asiakas on hyväksynyt
ja maksanut maksun. Latausta ei voi peruuttaa siinäkään tapauksessa, että lataus on erehdyksessä tehty väärälle liittymälle. DNA ei hyvitä käyttämättä jäänyttä datamäärää, saldoa,
palvelupakettia tai kampanjana saatua tai ladattua puheaikaa asiakkaalle.
5.2 DNA Rajaton Prepaidin osalta palvelu on aktiivisessa tilassa 180 päivää viimeisimmästä
latauksesta tai 90 päivää liittymän käyttöönotosta, jos asiakas ei lataa liittymää kertaakaan
ostamisen jälkeen.
5.3 DNA Super Prepaidin osalta palvelu on aktiivisessa tilassa 365 päivää viimeisimmästä
latauksesta tai 180 päivää liittymän käyttöönotosta, jos asiakas ei lataa liittymää kertaakaan
ostamisen jälkeen.
5.4 DNA Dataprepaidin osalta liittymässä oleva datamäärä tai aika on käytettävissä myyntipakkauksessa merkityn ajan. Datan käyttöaikana tehty uusi datamääräpohjainen lataus lisää
jäljelle jääneen datamäärän voimassaoloa uuden datapaketin voimassaolon mukaan. Muussa
tapauksessa käyttämättä jäänyt vanhentunut datamäärä poistetaan. Ehtojen kohdassa ”8.
Palvelun voimassaolo” on kuvattu käytön rajoittaminen ja päättyminen.
5.5 Palvelun saldon tai datamäärän loppumisen jälkeen palvelun avulla voi soittaa ainoastaan
hätänumeroon, maksuttomaan käyttöpalveluun, DNA:n asiakaspalveluun ja mahdollisesti
palveluun kuuluviin ennalta määriteltyihin liittymän turvapuheluiden kohdenumeroihin, ei
muihin numeroihin. Saldon tai datamäärän loppumisen jälkeen palvelun avulla ei voi lähettää
tekstiviestejä tai vastaanottaa tai lähettää dataa. Saldon tai datamäärän loppumisen jälkeen
palvelun avulla ei voi tehdä muitakaan maksullisia toimenpiteitä.

6. Suoramarkkinointilupa
6.1 Palvelun aloituspakkauksen ostamisen edellytyksenä on markkinointiluvan antaminen
DNA:lle sähköistä suoramarkkinointia varten. Markkinointiluvan antaneet asiakkaat saavat
säännöllisesti ajankohtaista tietoa DNA:n ja sen yhteistyökumppaneiden tuotteista, asiakaseduista ja tarjouksista esimerkiksi tekstiviestillä, multimediaviestillä ja/tai sähköpostilla.
Markkinoinnissa voidaan hyödyntää matkaviestinverkon paikka- ja päätelaitetietoja sekä
viestintään ja palveluiden käyttöön liittyviä muita tunnistamistietoja, kuten liittymänumeroita,
yhteyksien ajankohtia sekä kestoja. Tunnistamis- ja paikkatietoja käsitellään edellä lueteltujen
toimenpiteiden edellyttämän ajan. Tämän sopimuksen tehnyt asiakas vastaa siitä, että henkilö,
jolle hän on luovuttanut palvelun käyttöön, suostuu vastaanottamaan tämän sopimuksen mukaisia markkinointiviestejä. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa antamansa suoramarkkinointilupa
ilmoittamalla siitä siitä DNA:n asiakaspalveluun.

7. Lisämaksullisten palveluiden ja tuotteiden ostaminen
7.1 Osassa Palveluissa voi ostaa lisämaksullisia digitaalisia- tai konkreettisia palveluja ja myös
fyysisiä tuotteita (konkreettiset palvelut ovat ns. maksupalveluja kuten esim. taloyhtiön pesukoneiden käyttö, autonpesu-, elintarvike- ja kahvilaostokset, pysäköinti, lehtitilaukset). Näitä
palveluja voi tilata lähettämällä tai vastaanottamalla tekstiviesti tai hyväksymällä osto internetsivustolla (Mobiilimaksu) tai sovelluksessa klikkaamalla maksupainiketta. Kertaostokset ja
määräaikaiset tai toistaiseksi voimassaolevat kuukausittain veloitettavat tilaukset veloitetaan
liittymän saldolta. Lisämaksullisten digitaalisisten- ja maksupalveluiden toimivuudesta vastaa
kyseisen palvelun tuottaja.
Ennen kuin Palvelulla voi lähettää tai vastaanottaa lisämaksullisia palveluviestejä tai
hyväksyä sovelluksessa tai internetsivustolla lisämaksullisen palvelun tai tuotteen osto, voi
DNA edellyttää käyttöoppaassa tai DNA:n kotisivuilla ilmoitettua ladattua vähimmäissaldoa.
Ainoastaan ladattua saldoa voi käyttää lisämaksullisten palveluiden tai tuotteiden ostamiseen.
Ylimääräiseksi palkkioksi saatua bonussaldoa ei voi käyttää lisämaksullisiin puhelinnumeroihin
tai palveluviesteihin tai lisämaksullisten palveluiden tai tuotteiden ostamiseen.
7.2 Palvelulla ei voi soittaa 1.4.2012 käyttöönotettuihin maksupalvelulain mukaisiin 0606-,
0707- ja 0708-alkuisiin palvelunumeroihin.
7.3 Lisämaksulliset maksupalvelutapahtumat ovat nähtävissä sähköisesti mobiilissa itsepalvelukanavassa (m.prepaid.dna.fi) tai DNA Prepaid -mobiilisovelluksessa. Tapahtumat ovat
nähtävillä itsepalvelukanavissa 13 kuukauden ajan tapahtumahetkestä palvelun voimassaoloaikana. Jos rekisteröitynyt asiakas on ladannut liittymälleen varoja maksupalveluiden käyttöä
varten, voi hän pyytää maksupalveluita varten tallennettujen varojen palautusta. Palautusta
varten tulee esittää kirjallinen palautuspyyntö sopimuksen voimassaoloaikana tai viimeistään
vuoden kuluessa sopimuksen päättymisestä. Palautusta varten rekisteröityneen asiakkaan
tulee antaa tietona liittymän puhelinnumero, jäljellä oleva saldo, rekisteröinnin yhteydessä
annetut henkilötiedot ja tilinumero. Palautusta pyytävän rekisteröityneen henkilön on lisäksi
todistettava henkilöllisyytensä. Palautuksesta peritään 10 € palautusmaksu, joka vähennetään
suoraan liittymäkortin jäljellä olevasta saldosta.

8. Palvelun voimassaolo, sulkeminen ja sopimuksen päättyminen
8.1 Palvelu suljetaan ja sopimus päättyy alla olevien voimassaolosääntöjen mukaisesti. Sopimuksen päättymisen jälkeen liittymä poistetaan verkosta eikä käyttämättä jäänyttä saldoa,
datamäärää, palvelupakettia tai kampanjaetua hyvitetä asiakkaalle.
8.2 DNA Rajaton Prepaidin osalta sopimus päättyy 240 vuorokauden kuluttua viimeisimmästä latauksesta, tai jos asiakas ei lataa palvelua kertaakaan sen ostamisen jälkeen, 150 vuorokauden kuluttua liittymän käyttöönotosta. 60 päivää ennen sopimuksen päättymistä palvelun
käyttö rajoittuu siten, että palvelulla voi soittaa ainoastaan hätänumeroon, maksuttomaan
käyttöpalveluun ja DNA:n asiakaspalveluun, ei muihin numeroihin.
8.3 DNA Super Prepaidin osalta sopimus päättyy 380 vuorokauden kuluttua viimeisimmästä
latauksesta, tai jos asiakas ei lataa palvelua kertaakaan sen ostamisen jälkeen, 195 vuorokauden kuluttua liittymän käyttöönotosta. 15 päivää ennen sopimuksen päättymistä palvelun
käyttö rajoittuu siten, että palvelulla voi soittaa ainoastaan hätänumeroon, maksuttomaan
käyttöpalveluun ja DNA:n asiakaspalveluun, ei muihin numeroihin.
8.4 DNA Dataprepaidin osalta palvelu suljetaan ja sopimus päättyy 240 vuorokauden jälkeen
liittymän käyttöönotosta tai viimeisimmästä latauksesta. 60 vuorokautta ennen sopimuksen
päättymistä liittymää voi vielä ladata, mutta muu käyttö on estetty.

9. Ilmoitukset ja muutokset
9.1 DNA ilmoittaa asiakkaalla sopimusehtojen muutoksista vähintään yhtä (1) kuukautta ennen
niiden voimaan tuloa tekstiviestillä asiakkaan käytössä olevaan palvelun matkapuhelinnumeroon tai muuten kirjallisesti esim. DNA:n kotisivuilla.

10. Ehtojen voimassaoloa ja muut ehdot
10.1 Nämä ehdot tulevat voimaan 4.2.2016 ja korvaavat 3.11.2015 voimaan tulleet DNA
Prepaid tuotteiden erityisehdot. Palveluun sovelletaan näiden erityisehtojen lisäksi kulloinkin
voimassa olevia DNA Oy:n yleisiä sopimusehtoja kuluttaja-asiakkaille tai DNA Oy:n yleisiä
sopimusehtoja yritysasiakkaille ja yhteisöille asiakassuhteesta riippuen.
10.2 Mikäli näiden erityisehtojen eri kieliversioiden välillä ilmenee ristiriitaisuuksia, sovelletaan
suomenkielistä versiota.

The start-up kit includes the SIM card in all three sizes.
Follow these steps to detach the right-sized SIM card:
The start-up kit includes the SIM card in all three sizes. Follow these steps to detach the rightsized SIM card: gently press the SIM card through from its rear side and the card will separate
– do not apply force. First detach the largest SIM card. If you need a smaller size, press the
right card in a similar manner and detach the next size. If necessary, you can reattach the
smaller SIM card to the larger card by placing it inside the larger SIM card’s frame and gently
pressing the pieces together against a table top.

How to start using DNA Dataprepaid:
1. Remove the SIM card from the frame. Keep the SIM card frame – it contains your new DNA
Dataprepaid subscription number. You will need this for recharging more usage time.
2. Place the SIM card in the device you plan to use and turn on the device. If needed, select
the SIM card as the connection to be used in the device. If the device does not perform this
automatically, you will find further instructions in the User Guide for your device.
3. Start surfing! Your subscription will be activated automatically when the first data transfer
takes place. At the same time, included usage period starts running.

To top up your subscription:
1. Go to laturi.dna.fi and enter your subscription number.
2. Select a package and use your payment card or Finnish online bank payment to pay for your
order.
3. Continue surfing!
4. Alternatively, you can buy top up vouchers e.g. from R-Kioski outlets.
Activate the top-up voucher at laturi.dna.fi or at the mobile website m.prepaid.dna.fi

Remaining data amount and service time
Go to m.prepaid.dna.fi. Note that you can use this site only when using the Internet with DNA
Dataprepaid subscription. DNA will send SMS messages automatically when you have 2 Gb
or 500 Mb remaining quota or 7 or 1 days left.

PIN and PUK codes
The PIN code is disabled by default. The PIN code is 1234 (if you want to enable the PIN code).
If you enter the wrong PIN code three times, you will need a PUK code to unlock the SIM card.

Connection speed
Typical connection speed ranges are listed in the table included in the Terms and Conditions.
Other factors influencing connection speed include the number of simultaneous network users
and the terminal and software used. DNA’s coverage area map can be found at www.dna.
fi/kuuluvuus. The connection speeds shown below are to DNA’s trunk network. DNA cannot
guarantee connection speeds outside its own network.

Data subscription service period
The initial subscription package includes 30 days of unlimited Internet use in Finland. The
service can be extended by topping up more usage time at laturi.dna.fi.

Restrictions applicable to data transfer and MMS/SMS messages
Voice and MMS messages are blocked altogether. Data transfer abroad is blocked. SMS
messages can be sent only to a toll-free balance inquiry number preset by DNA. The connection
allows you to receive SMS messages sent from any number.

Access Point Name/APN
DNA Dataprepaid always requires that the correct Access Point Name (APN) – prepaid.dna.fi
– has been defined for the device needing a SIM card to operate. The Access Point Name may
also be stated as an APN or Yhteysosoite (Access Point Name). You should always respond to
such requests by writing prepaid.dna.fi in the relevant space. Additional information is available in the User Guide for the device.

