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DNA Netti taloyhtiöille -hinnasto
DNA Netti
DNA Netti taloyhtiösopimuksella mahdollistaa asukkaille jopa täyden gigan, eli 1000 Mbit/s
nopeuden. Vauhdikkaalla netillä pelaaminen, surffailu ja 4K-videoiden katsominen sujuu
ilman pätkimistä.

Lisänopeudet ja hinnat
DNA Netti 100M ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 11,49 €/kk
DNA Netti 200M .................................................................................................................................................................................................................................................................. 15,90 €/kk
DNA Netti 400M .................................................................................................................................................................................................................................................................. 19,90 €/kk
DNA Netti 600M ................................................................................................................................................................................................................................................................ 24,90 €/kk
DNA Netti 1000M ............................................................................................................................................................................................................................................................ 34,90 €/kk
Hinnat toistaiseksi voimassaolevat. Liittymän avaus 6,90 €, perusnopeus avaus 0 €

Taloyhtiönetin tilaajalle lisäpalvelut edullisesti
DNA Netti -lisänopeuden tilaajan etuna asukkaat voivat helposti tilata muita netti- ja
TV-palveluita omien tarpeidensa mukaan. Valitse DNA TV Hubi, joka on kodin viihdekeskus
ja ota mukaan edullinen Matkanetti 4G -liittymä. Muista huolehtia myös tietoturvasta:
taloyhtiönetti-asiakkaat saavat DNA Digiturvan ensimmäiset 3 kk puoleen hintaan.

DNA TV Hubi
Koko perheen viihdekeskus, kotona ja mukana
Nopea DNA Netti ja TV Hubi tekevät koko perheen viihtymisestä helppoa, jopa usealla
laitteella yhtä aikaa. Riittävä nopeus takaa etteivät elokuva ja sarjat pätki. DNA Hubi -laite ja
DNA TV -sovellus yhdistävät tutun television, kanavapaketit ja suoratoistopalvelut sekä tuhannet Android TV -sovellukset samaan palveluun, koko perheen viihdekeskukseksi. Kaikki valitsemasi viihde helposti samassa palvelussa, parhaalla mahdollisella kuvanlaadulla. Tilaukseen
sisältyvällä DNA TV -mobiilisovelluksella voit katsoa ohjelmia missä haluat, kaikkialla EU:ssa.
DNA TV Hubi

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

8 €/kk

sis. DNA TV Hubi -palvelu, DNA TV -mobiilisovellus, Vuokraamo.

DNA Hubi -laite (2. sukupolvi)

................................................................................................................................................................................................................................

DNA Netti taloyhtiöille -lisänopeus tai DNA-puhelinliittymä -asiakkaille.

Tallennus + 6,90 €/kk
Tallenna ja katso ohjelmia silloin, kun sinulle sopii.
Rajaton verkkotallennus peruskanavilta.

Hinnat sis. alv:n, ellei toisin ilmoiteta. DNA Oyj pidättää oikeuden tietojen muutoksiin.
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6 €/kk

Matkanetti 4G
Netin lisänopeuden tilaajalle Matkanetti edulliseen taloyhtiöasiakkaan hintaan tablettiin
tai matkamokkulaan.
Matkanetti 4G 100M

..............................................................................................................................................

+10 €/kk/12kk, jonka jälkeen 15 €/kk

Liittymän avaus 4,90 €.

Muista tietoturva – DNA:n tietoturvapalvelut
DNA Digiturva on kaikenkattava palvelu, joka pitää koko perheen tietoturvasta huolta.
Sen avulla torjut kattavasti tietoturvauhkat sekä suojaat laitteet, henkilötiedot, verkkopankkiasiointisi ja netinkäytön, helposti yhdellä palvelulla.

Taloyhtiönetti-asiakkaille DNA Turvapaketit ensimmäiset 3 kk puoleen hintaan
DNA Digiturva 2
1-2 laitetta ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 6,90 €/kk
3 kk puoleen hintaan ..................................................................................................................................................................................................................................................... 3,45 €/kk
DNA Digiturva 10
10 laitteelle ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9,90 €/kk
3 kk puoleen hintaan ..................................................................................................................................................................................................................................................... 4,95 €/kk
DNA Digiturva 25
jopa 25 laitteelle .................................................................................................................................................................................................................................................................. 14,90 €/kk
3 kk puoleen hintaan ...................................................................................................................................................................................................................................................... 7,45 €/kk
Tilaa DNA tietoturvapakettisi helposti lähimmästä DNA Kaupasta tai soittamalla maksutta myyntipalveluun
0800 550 044 (ma–pe 9–20, la 10–16). Lue lisää dna.fi/tietoturva

DNA Netti -liittymän lisäksi tarvitset kotiisi modeemin. Jos taloyhtiössä on käytössä laajakaista Ethernet-kaapelin kautta ja haluat
jakaa nettiyhteyden useammalle laitteelle, suosittelemme DNA:n reititintä ethernet-talouksiin.
Lisätietoja modeemeista: dna.fi/modeemit
DNA TV Hubi -tilaus sisältää DNA TV Hubi -palvelun ja DNA TV -mobiilisovelluksen sekä Vuokraamon. DNA Hubi -laitteen
hinta 6 €/kk DNA Netti taloyhtiöille -lisänopeus tai DNA-puhelinliittymä -asiakkaille laskutetaan 24 kk määräaikaisella
maksuaikasopimuksella (24 kk/6 €/kk yhteensä 144 €) jonka jälkeen palvelun hinta 5 €/kk (norm. 8 €/kk). Kuukausimaksun
lisäksi laskutetaan palvelusta ostetut tilausvideot ja muut lisämaksulliset palvelut. Palvelut ovat käytettävissä Android- ja
iOS mobiilaitteilla, tietokoneella dnatv.dna.fi ja DNA Hubilla. Tilaukseen sovelletaan DNA:n yleisiä toimitusehtoja, DNA TV- ja
Viihdepalveluiden ja DNA TV -sovelluksen erityisehtoja. Lisätiedot www.dna.fi
DNA Matkanetti 4G sisältää DNA Welho Oy:n toimittaman laajakaistaliittymän, jonka maksiminopeus on 100 Mbit/s riippuen
liittymätyypistä. Liittymä toimii 4G-verkon ulkopuolella 3G-verkossa. DNA Matkanetti 4G 100M 12kk hintaan 10 €/kk (jonka
jälkeen 15 €/kk). Etuhinta voimassa 12kk, ei määräaikaa. Tuotteet ovat toistaiseksi voimassa olevia. Mikäli etuun oikeuttava tuote
poistuu, voidaan myös edun alainen tuote lopettaa.

Hinnat sis. alv:n, ellei toisin ilmoiteta. DNA Oyj pidättää oikeuden tietojen muutoksiin.
DNA Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki, PL 10, 01044 DNA, Puhelin 044 0440,
Kotipaikka: Helsinki, Y-tunnus: 0592509-6, ALV-tunnus: FI05925096, www.dna.fi
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