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DNA Rajaton 3G ja 4G – Ei käyttökattoa, liittymät sisältävät rajoittamattoman
määrän kotimaan puheluita, teksti- ja multimediaviestejä sekä tiedonsiirtoa.
DNA Rajaton 3G Perus
Kuukausimaksu
24,90 €/kk
Maksiminopeus 			
21 Mbit/s

DNA Rajaton 3G
Kuukausimaksu 				
Tiedonsiirtonopeus
			

29,50 €/kk
21 Mbit/s

						

DNA Rajaton 4G

Kuukausimaksu 				
Tiedonsiirtonopeus
			
Käyttö kotimaassa: DNA Rajaton 3G- ja 4G -liittymän kuukausimaksuun sisältyy normaalihintaiset kotimaassa soitetut puhelut
kotimaan lanka- ja matkaviestinverkkoihin sekä kotimaassa lähetetyt teksti- ja multimediaviestit kotimaisiin matkapuhelinsuuntiin
laskutuskauden aikana. Tiedonsiirto DNA Rajaton -liittymissä sisältyy liittymän kuukausimaksuun. Ei sisällä puheluita palvelunumeroihin tai valtakunnallisiin yritysnumeroihin, puheluita ulkomaille

34,50 €/kk
4G LTE -verkossa 150 Mbit/s			

eikä ulkomailla, teksti- ja multimediaviestejä palvelunumeroihin tai
ulkomaille eikä ulkomailla lähetettyjä teksti- ja multimediaviestejä.
Normaalihintaiset videopuhelut kotimaassa 0,20 €/min. Palvelu- tai
yritysnumeroihin sekä ulkomaille soitettaessa veloitetaan matkapuhelumaksu 0,09 €/min, videopuheluista 0,20 €/min sekuntiveloitteisesti, tekstiviestit 0,09 €/kpl.

DNA SuperÄlypaketti -liittymät – Ei käyttökattoa, liittymät sisältävät
rajoittamattoman määrän tiedonsiirtoa.
DNA SuperÄlypaketti 4G 200
Tiedonsiirto
			
Maksiminopeus
			
		
Kuukausimaksu 				
Kotimaan normaalihintaiset puhelut 				
Kotimaan normaalihintaiset tekstiviestit 			

Rajattomasti
50 Mbit/s
24,50 €/kk
200 min
200 kpl

DNA SuperÄlypaketti 1M 200
Tiedonsiirtonopeus
			
Kuukausimaksu 				
Kotimaan normaalihintaiset puhelut 				
Kotimaan normaalihintaiset tekstiviestit 			

Hinnat sis. alv. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

1 Mbit/s				
11,90 €/kk
200 min
200 kpl

DNA SuperÄlypaketti 1M 350
Tiedonsiirtonopeus
			
Kuukausimaksu 				
Kotimaan normaalihintaiset puhelut 				
Kotimaan normaalihintaiset tekstiviestit 			
Käyttö kotimaassa: DNA SuperÄlypaketti -liittymien kuukausimaksuun sisältyy normaalihintaiset kotimaassa soitetut puhelut kotimaan lanka- ja matkaviestinverkkoihin sekä kotimaassa lähetetyt
tekstiviestit kotimaisiin matkapuhelinsuuntiin laskutuskauden aikana. DNA SuperÄlypaketti -liittymien puheluissa sekuntiveloitus,
paketin ylimenevät puhelut 0,09 €/min ja tekstiviestit 0,09 €/kpl.
Multimediaviestit 0,40 €/kpl. Tiedonsiirto sisältyy liittymän kuukausimaksuun.

1 Mbit/s				
16,90 €/kk
350 min
350 kpl

Puhe- ja tekstiviestipaketti: Pakettiin sisältyy normaalihintaiset
kotimaassa soitetut puhelut kotimaan lanka- ja matkaviestinverkkoihin sekä kotimaassa lähetetyt tekstiviestit kotimaisiin matkapuhelinsuuntiin laskutuskauden aikana. Ei sisällä puheluita palvelunumeroihin tai valtakunnallisiin yritysnumeroihin, puheluita ulkomaille eikä ulkomailla, teksti- ja multimediaviestejä palvelunumeroihin tai ulkomaille eikä ulkomailla lähetettyjä tekstiviestejä.

DNA Paketti -liittymät – Ei käyttökattoa, liittymät sisältävät
rajoittamattoman määrän tiedonsiirtoa.
DNA Paketti 10M 200
Tiedonsiirtonopeus
			
Kuukausimaksu 				
Kotimaan normaalihintaiset puhelut 				
Kotimaan normaalihintaiset tekstiviestit 			

10 Mbit/s				
23,90 €/kk
200 min
200 kpl

DNA Paketti 2M 200
Tiedonsiirtonopeus
			
Kuukausimaksu 				
Kotimaan normaalihintaiset puhelut 				
Kotimaan normaalihintaiset tekstiviestit 			

Käyttö kotimaassa: DNA Paketti -liittymien kuukausimaksuun sisältyy normaalihintaiset kotimaassa soitetut puhelut kotimaan lanka- ja matkaviestinverkkoihin sekä kotimaassa lähetetyt tekstiviestit kotimaisiin matkapuhelinsuuntiin laskutuskauden aikana. DNA
Paketti -liittymien puheluissa sekuntiveloitus, paketin ylimenevät
puhelut 0,09 €/min ja tekstiviestit 0,09 €/kpl. Multimediaviestit
0,40 €/kpl. Tiedonsiirto sisältyy liittymän kuukausimaksuun.
4G-verkon ulkopuolella liittymä toimii 3G-verkossa.

2 Mbit/s					
19,90 €/kk
200 min
200 kpl

Puhe- ja tekstiviestipaketti: Pakettiin sisältyy normaalihintaiset kotimaassa soitetut puhelut kotimaan lanka- ja matkaviestinverkkoihin sekä kotimaassa lähetetyt tekstiviestit kotimaisiin
matkapuhelinsuuntiin laskutuskauden aikana. Ei sisällä puheluita
palvelu-numeroihin tai valtakunnallisiin yritysnumeroihin, puheluita ulkomaille eikä ulkomailla, teksti- ja multimediaviestejä palvelunumeroihin tai ulkomaille eikä ulkomailla lähetettyjä tekstiviestejä.

DNA Älypaketti -liittymät
Puhe- ja tekstiviestipaketti
		

100 min
+50 kpl

500min
+ 200 kpl

1200 min
+ 500 kpl

3000 min
+ 3000 kpl

DNA Älypaketti 2M
12,90 €
18,90 €
24,90 €
33,90 €
Tiedonsiirtonopeus 			
2 Mbit/s				
DNA Älypaketti 21M
16,90 €
22,90 €
28,90 €
37,90 €
Tiedonsiirtonopeus 			
21 Mbit/s
DNA Älypaketti 50M
22,80 €
28,80 €
Tiedonsiirtonopeus 			
Käyttö kotimaassa: DNA Älypaketti -liittymän puheluissa sekuntiveloitus, paketin ylimenevät puhelut 0,09 €/min ja tekstiviestit
0,09 €/kpl. Palvelu- tai yritysnumeroihin sekä ulkomaille soitetta-

Hinnat sis. alv. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

34,80 €

43,80 €
50Mbit/s

essa veloitetaan matkapuhelumaksu 0,09 €/min tai videopuhelumaksu 0,20 €/min sekuntiveloitteisesti. Multimediaviestit 0,40 €/
kpl. Tiedonsiirto sisälty y liittymän kuukausimaksuun.

DNA Mini
Kuukausimaksu 		 0,90 €
Kotimaan normaalihintaiset puhelut 		 0,07 €/min
Kotimaan normaalihintaiset tekstiviestit 		 0,07 €/kpl
Käyttö kotimaassa: DNA Mini -liittymien puheluissa on minuutti
veloitus. Palvelu- tai yritysnumeroihin sekä ulkomaille soitettaessa veloitetaan matkapuhelumaksu 0,09 €/min tai videopuhelu-

maksu 0,20 €/min sekuntiveloitteisesti, tekstiviestit 0,09 €/kpl.
Multimediaviestit 0,40 €/kpl.

DNA Äly -liittymät – Ei käyttökattoa, liittymät sisältävät rajoittamattomasti
tiedonsiirtoa. Mitä nopeampi tiedonsiirto, sitä edullisemmin puhut ja tekstaat.
DNA Äly Perusdata
Kuukausimaksu 			 0,90 €
Kotimaan normaalihintaiset puhelut
		
0,07 €/min
Kotimaan normaalihintaiset tekstiviestit 			
0,07 €/kpl
Tiedonsiirto 			
1,99 €/päivä*

				

DNA Äly 0,5M
Kuukausimaksu 			 5,90 €
Kotimaan normaalihintaiset puhelut
		
0,06 €/min
Kotimaan normaalihintaiset tekstiviestit 			
0,06 €/kpl
Tiedonsiirtonopeus 			
0,5 Mbit/s

				

DNA Äly 2M
Kuukausimaksu 			 9,90 €
Kotimaan normaalihintaiset puhelut
		
0,05 €/min
Kotimaan normaalihintaiset tekstiviestit 			
0,05 €/kpl
Tiedonsiirtonopeus 			
2 Mbit/s

				

DNA Äly 50M
Kuukausimaksu 			 19,80 €
Kotimaan normaalihintaiset puhelut
		
0,04 €/min
Kotimaan normaalihintaiset tekstiviestit 			
0,04 €/kpl
Tiedonsiirtonopeus 			
50 Mbit/s
				
*Perusdata-vaihtoehdossa on perusominaisuutena tiedonsiirto 21 Mbit/s nopeudella. Tiedonsiirto 1,99 €/päivä. Veloitusta ei tapahdu,
mikäli tiedonsiirtoa ei käytetä. Tiedonsiirto-ominaisuuden käyttö liittymällä voidaan kokonaan estää kytkemällä Dataesto-palvelu.
4G-verkon ulkopuolella liittymä toimii 3G-verkossa.
Käyttö kotimaassa: DNA Äly -liittymien puheluissa on minuuttiveloitus. Palvelu- tai yritysnumeroihin sekä ulkomaille soitettae ssa veloitetaan matkapuhelumaksu 0,09 €/min tai videopuhelu-

maksu 0,20 €/min sekuntiveloitteisesti, tekstiviestit 0,09 €/kpl.
Multimediaviestit 0,40 €/kpl.

DNA Perus -liittymä
Kuukausimaksu 		 4,90 €
Kotimaan normaalihintaiset puhelut 		 0,07 €/min
Kotimaan normaalihintaiset tekstiviestit 		 0,07 €/kpl
Tiedonsiirtonopeus 			
256 kbit/s
Käyttö kotimaassa: DNA Perus -liittymän puheluissa on minuutti
veloitus. Palvelu- tai yritysnumeroihin sekä ulkomaille soitetta
essa veloitetaan matkapuhelumaksu 0,09 €/min tai videopuhelu-

maksu 0,20 €/min sekuntiveloitteisesti, tekstiviestit 0,09 €/kpl.
Multimediaviestit 0,40 €/kpl.

Puheliittymien käyttö ulkomailla: Puhelun, puhelun vastaanottamisen, viestin lähettämisen ja tiedonsiirron hintatiedot dna.fi.
Multimediaviestin lähetyksestä veloitetaan kappalehinnan lisäksi
ulkomaisen operaattorin tiedonsiirron osuus ulkomailla. Multimediaviestin vastaanotosta veloitetaan tiedonsiirron osuus. Tiedonsiirron oletussaldoraja ulkomailla 60 €/laskutuskausi.

Soitonsiirrot: Suomessa DNA Vastaajaan ja DNA:n matkapuhelinliittymiin maksutta, muista soitonsiirroista peritään hinnaston mukainen puhelumaksu. EU-alueella soitonsiirrot omaan DNA Vastaajaan
ovat maksuttomia, muissa maissa soitonsiirrosta veloitetaan ulkomaan hinnastonmukaisesti.

Puhelut DNA:n liittymiin: operaattorin hinnaston mukainen maksu.

Hinnat sis. alv. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

DNA Veppi -liittymät – Nopea liikkuva laajakaista tablettiin tai Mokkulaan.
DNA Veppi 4G Perus
Kuukausimaksu 			
13,90 €
Tiedonsiirtonopeus 			 10 Mbit/s
				

DNA Veppi 4G Teho
Kuukausimaksu 			
19,90 €
Tiedonsiirtonopeus 			 4G LTE-verkossa 50 Mbit/s
				

DNA Veppi 4G Super
Kuukausimaksu 			
29,90 €
Tiedonsiirtonopeus 			 4G LTE-verkossa 150 Mbit/s
				

DNA Veppi Mini
Kuukausimaksu 			
9,90 €
Tiedonsiirtonopeus 			 1 Mbit/s
				

DNA Veppi Plus
Kuukausimaksu 			
13,90 €
Tiedonsiirtonopeus 			 21 Mbit/s
				

DNA Veppi
Kuukausimaksu 			
12,90 €
Tiedonsiirtonopeus 			 21 Mbit/s
				

DNA Veppi 4G
Kuukausimaksu 			
19,90 €
Tiedonsiirtonopeus 			 150 Mbit/s

Nopeudet ovat palvelun mahdollistamia teoreettisia maksimi
nopeuksia. Nopeimmat yhteydet saavutetaan sopivilla pääte
laitteilla DNA:n 3G/4G-verkon alueella. Tarkemman kuvauksen
löydät DNA Liikkuva laajakaista -erityisehdoista. Tarkista kuuluvuus dna.fi.

Liittymien peruspalvelut: Normaalien tekstiviestien vastaanotto.
Käyttö ulkomailla: Oletuksena käyttö ulkomailla estetty. Tiedonsiirron oletussaldoraja ulkomailla 60 €/laskutuskausi, jos käyttö
sallittu. Tiedonsiirron hintatiedot dna.fi.
Lisäpalvelu: Käyttö ulkomailla.

DNA Veppi Tabletti -liittymät – Liikkuva laajakaista tablettiin.
DNA Veppi Tabletti
Satunnaiseen käyttöön tarkoitettu liittymä tablet-tietokoneisiin. Ei kuukausimaksua. Käyttömaksu 0,99 €/vrk, jos tiedonsiirtoa käytetty.														

Kuukausimaksu 				
Maksiminopeus 				

0,00 €
max. 21 Mbit/s

					

DNA Veppi Tabletti 4G
Jopa 150 Mbit/s nopeudella 4G-verkossa. Ei kuukausimaksua. Käyttömaksu 1,49 €/vrk, jos tiedonsiirtoa käytetty. 														

Kuukausimaksu 				
Maksiminopeus 				
Nopeudet ovat palvelun mahdollistamia teoreettisia maksiminopeuksia. Nopeimmat yhteydet saavutetaan sopivilla päätelaitteilla
DNA:n 3G/4G-verkon alueella. Tarkemman kuvauksen löydät DNA
Liikkuva laajakaista -erityisehdoista. Tarkista kuuluvuus dna.fi.

DNA Oyj
Läkkisepäntie 21, Helsinki
PL 10, 01044 DNA

Hinnat sis. alv. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

0,00 €
max. 150 Mbit/s

Liittymien peruspalvelut: Normaalien tekstiviestien vastaanotto.
Käyttö ulkomailla: Oletuksena käyttö ulkomailla estetty.
Tiedonsiirron oletussaldoraja ulkomailla 60 €/laskutuskausi, jos
käyttö sallittu. Tiedonsiirron hintatiedot dna.fi.
Lisäpalvelu: Käyttö ulkomailla.

dna.fi
Puhelin 044 0440
Kotipaikka: Helsinki

Y-tunnus: 0592509-6
ALV-tunnus: FI05925096

