PRISLISTA FÖR ABONNEMANG SOM
INTE LÄNGRE ÄR I FÖRSÄLJNING

09/2018

DNA Rajaton 3G och 4G
– Ingen bruksbegränsning, abonnemangen inkluderar obegränsat med
inrikessamtal, textmeddelande, multimediameddelande och dataöverföring.
DNA Rajaton 4G Super
Månadsavgift
Maxhastighet 			

39,90 €/mån
300 Mbit/s

DNA Rajaton 4G
Månadsavgift 							
Maxhastighets 			 				

34,50 €/mån
150 Mbit/s 			

DNA Rajaton 4G Teho och DNA Rajaton 4G Teho Extra			
Månadsavgift
29,90 €/mån
Maxhastighet 			
50 Mbit/s

DNA Rajaton 3G Perus
Månadsavgift
Maxhastighet 			

24,90 €/mån
21 Mbit/s

DNA Rajaton 3G
Månadsavgift 							
Maxhastighet
						
					
Användning inrikes:
DNA Rajaton 3G och 4G-abonnemangens månadsavgift inkluderar
normalprissatta inrikessamtal till fasta och mobila telefonnätverk
samt textmeddelande och multimediameddelande skickade inom
Finland till inhemska mobiltelefon under faktureringsperioden.
Dataöverföring ingår i abonnemangets månadsavgift. Inkluderar
inte samtal till servicenummer eller till nationella företagsnummer,

29,50 €/mån
21 Mbit/s

samtal till och från utlandet, text- eller multimediameddelanden
till servicenummer eller till och från utlandet. Normalprissatta videosamtal i Finland 0,20 €/min. Vid samtal till service- eller företagsnummer samt till utlandet debiteras en mobiltelefonavgift på
0,09 €/min, en sekundbaserad videosamtalsavgift på 0,20 €/min,
textmeddelanden 0,09 €/st.

DNA SuperÄlypaketti-abonnemang
– Ingen bruksbegränsning, obegränsad dataöverföring ingår i abonnemangen.
DNA SuperÄlypaketti 4G 200

Månadsavgift 				
Maxhastighet
			
		
Inrikes samtal till normalpris 				
Inrikes textmeddelande till normalpris 			

24,50 €/mån
50 Mbit/s
200 min
200 st

DNA SuperÄlypaketti 2M 500
Månadsavgift 				
Maxhastighet
			
Inrikes samtal till normalpris 				
Inrikes textmeddelande till normalpris				

Priser inkl. moms. DNA Abp förbehåller sig rätten till ändringar.

21,90 €/mån
2 Mbit/s
500 min
500 st

DNA SuperÄlypaketti 1M 200
Månadsavgift 				
Maxhastighet
			
		Inrikes samtal till normalpris 				
Inrikes textmeddelande till normalpris 			

11,90 €/mån
1 Mbit/s				
200 min
200 st

DNA SuperÄlypaketti 1M 350
Månadsavgift 				
Maxhastighet
			
		Inrikes samtal till normalpris 				
Inrikes textmeddelande till normalpris 			
Användning inrikes: SuperÄlypaketti-abonnemangens månadsavgift inkluderar normalprissatta inrikessamtal till fasta och mobila
telefonnätverk samt textmeddelande skickade inom Finland till inhemska mobiltelefoner under faktureringsperioden. SuperÄlypaketti-abonnemangen har en sekundbaserad debitering, paketets
överskridande samtal 0,09 €/min och textmeddelanden 0,09 €/st.
Multimediameddelanden 0,40 €/st.
Dataöverföring ingår i abonnemangets månadsavgift.

16,90 €/mån
1 Mbit/s				
350 min
350 st

Samtals- och textmeddelandepaket: Paketet inkluderar normalprissatta inrikessamtal till fasta och mobila telefonnätverk samt
textmeddelande skickade inom Finland till inhemska mobiltelefoner
under faktureringsperioden. Inkluderar inte samtal till servicenummer eller till nationella företagsnummer, samtal till och från utlandet, text- eller multimediameddelanden till servicenummer eller till
och från utlandet.

DNA Paketti-abonnemang
– Ingen bruksbegränsning, obegränsad dataöverföring ingår i abonnemangen.
DNA Paketti 10M 200
Månadsavgift 				
Maxhastighet
			
		Inrikes samtal till normalpris 				
Inrikes textmeddelande till normalpris 			

23,90 €/mån
10 Mbit/s				
200 min
200 st

DNA Paketti 2M 200
Månadsavgift 				
Maxhastighet
			
Inrikes samtal till normalpris 				
Inrikes textmeddelande till normalpris 			
Användning inrikes: DNA Paketti-abonnemangens månadsavgift
inkluderar normalprissatta inrikessamtal till fasta och mobila telefonnätverk samt textmeddelande skickade inom Finland till inhemska
mobiltelefoner under faktureringsperioden. Paketti-abonnemangen
har en sekundbaserad debitering, paketets överskridande samtal
0,09 €/min och textmeddelanden 0,09 €/st. Multimediameddelanden 0,40 €/st. Dataöverföring ingår i abonnemangets månadsavgift. Utanför 4G-nätverket fungerar abonnemanget i 3G-nätverket.

19,90 €/mån
2 Mbit/s					
200 min
200 st

Samtals- och textmeddelandepaket: Paketet inkluderar normalprissatta inrikessamtal till fasta och mobila telefonnätverk samt
textmeddelande skickade inom Finland till inhemska mobiltelefoner
under faktureringsperioden. Inkluderar inte samtal till servicenummer eller till nationella företagsnummer, samtal till och från utlandet, text- eller multimediameddelanden till servicenummer eller till
och från utlandet.

DNA Älypaketti-abonnemang
Samtals- och smspaket
		

100 min
+50 st

500min
+ 200 st

1200 min
+ 500 st

3000 min
+ 3000 st

DNA Älypaketti 2M
12,90 €
18,90 €
24,90 €
33,90 €
Maxhastighet 				
2 Mbit/s				
DNA Älypaketti 21M
16,90 €
22,90 €
28,90 €
37,90 €
Maxhastighet 			
21 Mbit/s
DNA Älypaketti 50M
22,80 €
28,80 €
Maxhastighet 			
Användning inrikes: DNA Älypaketti-abonnemangen har en sekundbaserad debitering, paketets överskridande samtal 0,09 €/
min och textmeddelanden 0,09 €/st. Vid samtal till service- eller
företagsnummer samt till utlandet debiteras en mobiltelefonavgift

34,80 €

43,80 €
50 Mbit/s

på 0,09 €/min, en sekundbaserad videosamtalsavgift på 0,20 €/
min. Multimediameddelanden 0,40 €/st. Dataöverföring ingår i
abonnemangets månadsavgift.

DNA Mini Data
Månadsavgift 		 4,90 €
Maxhastighet
256 kbit/s
Inrikes samtal till normalpris 		 0,07 €/min
Inrikes textmeddelande till normalpris 		 0,07 €/st
Priser inkl. moms. DNA Abp förbehåller sig rätten till ändringar.

DNA Mini
Månadsavgift 		 0,90 €
Inrikes samtal till normalpris 		 0,07 €/min
Inrikes textmeddelande till normalpris 		 0,07 €/st
Användning inrikes: DNA Mini-abonnemangen har en minutbaserad debitering. Vid samtal till service- eller företagsnummer samt
till utlandet debiteras en mobiltelefonavgift på 0,09 €/min, en se-

kundbaserad videosamtalsavgift på 0,20 €/min, textmeddelanden
0,09 €/st. Multimediameddelanden 0,40 €/st.

DNA Äly-abonnemang
– Ingen bruksbegränsning, obegränsad dataöverföring ingår i abonnemangen.
Ju snabbare dataöverföringshastighet, desto förmånligare samtal och textmeddelanden.
DNA Äly Perusdata
Månadsavgift 			 0,90 €
Inrikes samtal till normalpris
		
0,07 €/min
Inrikes textmeddelande till normalpris			
0,07 €/st
Dataöverföring 			
1,99 €/dag*

				

DNA Äly 0,5M
Månadsavgift 			 5,90 €
Inrikes samtal till normalpris
		
0,06 €/min
Inrikes textmeddelande till normalpris			
0,06 €/st
Dataöverföringshastighet 			 0,5 Mbit/s

				

DNA Äly 2M
Månadsavgift 			 9,90 €
Inrikes samtal till normalpris
		
0,05 €/min
Inrikes textmeddelande till normalpris			
0,05 €/st
Dataöverföringshastighet 			 2 Mbit/s
				

DNA Äly 21M
Månadsavgift 		 13,90 €
Maxhastighet
21 Mbit/s
Samtal 0,045 €/min och textmeddelande 0,045 €/st i Finland och på EU/EES-området.

DNA Äly 50M
Månadsavgift 			 19,80 €
Inrikes samtal till normalpris
		
0,04 €/min
Inrikes textmeddelande till normalpris			
0,04 €/st
Dataöverföringshastighet 			 50 Mbit/s
				
* Perusdata-alternativet har en grunddataöverföringshastighet på 21 Mbit/s. Dataöverföring 1,99 €/dag. Ingen debitering görs om data
inte överförs. Dataöverföringen kan helt spärras genom att aktivera Dataspärr-tjänsten. Utanför 4G-nätverket fungerar abonnemanget i
3G-nätverket.
Användning inrikes: DNA Äly-abonnemangen har en minutbaserad debitering. Vid samtal till service- eller företagsnummer samt
till utlandet debiteras en mobiltelefonavgift på 0,09 €/min, en se-

kundbaserad videosamtalsavgift på 0,20 €/min, textmeddelanden
0,09 €/st. Multimediameddelanden 0,40 €/st.

DNA Jämpti 4G
Månadsavgift 		 18,90 €
Inrikes samtal till normalpris 		 0,07 €/min
Inrikes textmeddelande till normalpris 		 0,07 €/st
Dataöverföringshastighet 		
21 Mbit/s
Användning inrikes:
DNA Jämpti 4G-abonnemangets samtal har en minutbaserad debitering. Vid samtal till service- eller företagsnummer samt utom-

lands debiteras en sekundbaserad mobilsamtalsavgift 0,09 €/min
eller videosamtalsavgift 0,20 €/min, textmeddelanden 0,09 €/st.
Multimediameddelanden 0,40 €/st.

Användning utomlands: När du använder abonnemanget i
EU/EES-länder debiteras samtal och textmeddelanden enligt
användning, enligt inrikespris. Samtal 0,07 €/min och SMS 0,07 €/
st. Abonnemanget inkluderar 6 GB/månad dataöverföring i EU/EES-

länder, varefter dataöverföringen i EU/EES-länderna kostar 0,0074
€/MB. Samtal och textmeddelanden från Finland till utländska
nummer prissätts separat. Mer information på HYPERLINK ”http://
www.dna.fi/EUroaming”

Priser inkl. moms. DNA Abp förbehåller sig rätten till ändringar.

DNA Perus-abonnemang
Månadsavgift 		 4,90 €
Inrikes samtal till normalpris 		 0,07 €/min
Inrikes textmeddelande till normalpris 		 0,07 €/st
Dataöverföringshastighet 			 256 kbit/s
Användning inrikes:
DNA Perus-abonnemangets samtal har en minutbaserad debitering. Vid samtal till service- eller företagsnummer samt utomlands

debiteras en sekundbaserad mobilsamtalsavgift 0,09 €/min eller
videosamtalsavgift 0,20 €/min, textmeddelanden 0,09 €/st. Multimediameddelanden 0,40 €/st.

Användning av telefonabonnemang utomlands: Prisuppgifterna
för att ringa och ta emot samtal, att skicka sms och dataöverföring
finns på adressen dna.fi. För multimediameddelanden debiteras
utöver styckpriset även den utländska operatörens andel av
dataöverföringen. För mottagande av multimediameddelanden
debiteras för dataöverföringens del. Standardsaldogränsen för
dataöverföring utomlands är 60 €/faktureringsperiod.

Vidarekoppling av samtal: Vidarekoppling till DNA Svarare och
till DNA:s mobilabonnemang ingår, för övriga vidarekopplingar
debiteras samtalsavgift enligt prislistan. Inom EU är vidarekoppling
till egen DNA Svarare gratis, i övriga länder debiteras
vidarekopplingar enligt utrikes prislista.
Samtal till DNA-abonnemang: Samtal debiteras enligt operatörens
prislista.

DNA Veppi Tabletti -abonnemang – Mobilt bredband till surfplatta.
DNA Hypernetti 4G
Månadsavgift 			
34,90 €
Dataöverföringshastighet 			 300 Mbit/s

DNA Tehonetti 4G
Månadsavgift 			
21,90 €/mån
Dataöverföringshastighet 			 50 Mbit/s

DNA Veppi 4G Perus
Månadsavgift 			
13,90 €
Dataöverföringshastighet 			 10 Mbit/s
				

DNA Veppi 4G Teho
Månadsavgift 			
19,90 €
Dataöverföringshastighet 			 i 4G-nätet 50 Mbit/s
				

DNA Veppi 4G Super
Månadsavgift 			
29,90 €
Dataöverföringshastighet 			 i 4G-nätet 150 Mbit/s
				

DNA Veppi Mini
Månadsavgift 			
Dataöverföringshastighet 			

9,90 €
1 Mbit/s

				

DNA Veppi Plus
Månadsavgift 			
13,90 €
Dataöverföringshastighet 			 21 Mbit/s
				

DNA Veppi
Månadsavgift 			
12,90 €
Dataöverföringshastighet 			 21 Mbit/s
				

DNA Veppi 4G
Månadsavgift 			
19,90 €
Dataöverföringshastighet 			 150 Mbit/s
Hastigheterna är tjänstens teoretiska maxhastigheter. De snabbaste
förbindelserna uppnås med lämpliga apparater inom området för
DNA:s 3G/4G-nätverk. En noggrannare beskrivning finns i de
särskilda villkoren för DNA Liikkuva Laajakaista. Kontrollera
hörbarheten på adressen dna.fi.

Priser inkl. moms. DNA Abp förbehåller sig rätten till ändringar.

Abonnemangens grundtjänster: Mottagning av vanliga sms.
Användning utomlands: Användning utomlands är spärrad som
standard. Om användningen ej är spärrad, är standardsaldogränsen
för dataöverföring utomlands 60 €/faktureringsperiod. Prisuppgifter för dataöverföringen på dna.fi.
Tilläggstjänst: Användning utomlands.

DNA Veppi Tabletti-abonnemang – Mobilt bredband till surfplatta.
DNA Veppi Tabletti
Ett abonnemang för sporadisk användning med surfplatta. Ingen månadsavgift. Användningsavgift 0,99 €/dygn om data har överförts.														

Månadsavgift 				
Maxhastighet 				

0,00 €
max. 21 Mbit/s

					

DNA Veppi Tabletti 4G
Med hastighet upp till 150 Mbit/s i 4G-nätet. Ingen månadsavgift. Användningsavgift 1,49 €/dygn om data har överförts. 														

Månadsavgift 				
Maxhastighet 				
Hastigheterna är tjänstens teoretiska maxhastigheter. De snabbaste
förbindelserna uppnås med lämpliga apparater inom området
för DNA:s 3G/4G-nätverk. En noggrannare beskrivning finns i
de särskilda villkoren för DNA Liikkuva Laajakaista. Kontrollera
hörbarheten på adressen dna.fi.

DNA Abp
Bleckslagarvägen 21, Helsingfors
PB 10, 01044 DNA

Abonnemangens grundtjänster: Mottagning av vanliga sms.
Användning utomlands: Användning utomlands är spärrad som
standard. Om användningen ej är spärrad, är standardsaldogränsen
för dataöverföring utomlands 60 €/faktureringsperiod. Prisuppgifter för dataöverföringen på dna.fi.
Tilläggstjänst: Användning utomlands.

dna.fi
Tfn. 044 0440
Hemort: Helsingfors

Priser inkl. moms. DNA Abp förbehåller sig rätten till ändringar.

0,00 €
max. 150 Mbit/s

FO-nummer: 0592509-6
Moms-nummer: FI05925096

