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اشتراك د ن أ DNA
المدفوع مسبقا ً جاهز
لالستعمال فوراً
(د ن أ) بريبيد غير المحدود ( ■ 4Gد ن أ) سوبر بريبيد ( ■ 4Gد ن أ) داتا بريبيد
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اشتراك (د ن ا) داتا بريبيد DNA Dataprepaid
خط إنترنت سريع من الجيل الرابع ( )4Gللكومبيوتر اللوحي.
يحتوي على استعمال إنترنت غير محدود في فنلندا لمدة  3يوماً.
هذا االشتراك مناسب جداً للمستعمل الذي يريد خط إنترنت
فعال للكومبيوتر اللوحي بدون سقف داتا أو موديم يو اس بي
الالسلكي أو الكومبيوتر المحمول.
تحتوي رزمة البداية:
■ استعمال إنترنت غير محدود في فنلندا لمدة  30يوما ً بسرعة
تصل إلى  300ميجابيت/ثانية
يمكن بسهولة مواصلة االشتراك بواسطة شحن حزمة داتا
مناسبة من أكشاك ر كيوكسي ( )R-kioskiأو الشحن النقدي أو
من الرابط laturi.dna.fi
كافة بطاقات سيم :العادية والميكرو والنانو

Dataprepaid
Heti käyttövalmis liikkuva laajakaista 3G- ja 4G-verkossa.
Sisältää 30 päivää rajoituksetonta netin käyttöä Suomessa
Mukana kaikki kolme SIM-korttikokoa

■
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اشتراك (د ن أ) سوبر بريبيد 4 G

DNA Su
mediavi
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DNA Super Prepaid 4 G
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اشتراك باالستيفاء حسب االستعمال مخصص لالستعمال القليل
أو من حين آلخر .يعمل أيضا ً في شبكة الجيل الرابع ).(4G

Näin otat liittymän käyttöösi:

➀ Aseta SIM-kortti puhelimeen.
➁ Kytke puhelimeen virta ja liittymäsi on käyttövalmis.
➂ PIN-koodikyselyn saat halutessasi päälle puhelimen
asetuksista. Tarvitset siihen PIN1-koodin, jonka löydät
raaputuspinnan alta.
➃ Voit halutessasi vaihtaa kielen itsepalvelussa
osoitteessa m.prepaid.dna.fi tai
soittamalla Käyttöpalveluun 0800 412 582.
➄ Lataa DNA Prepaid -sovellus sovelluskaupastasi.

يتم االستيفاء حسب االستعمال:
■ المكالمات الهاتفية العادية والرسائل النصية ضمن فنلندا
ومنطقة االتحاد األوروبي  /المنطقة االقتصادية األوروبية
بسعر  0,066يورو/دقيقة/عدد
■ يُستوفى عن استعمال اإلنترنت في فنلندا  0,99يورو/
يوم ويحتوي على استعمال غير محدود تصل سرعته حتى
 300ميجابيت/ثانية.يُستوفى عن نقل المعلومات ضمن
منطقة االتحاد األوروبي والمنطقة االقتصادية األوروبية
 0,0056يورو/ميجابت إضافة إلى السعر في فنلندا.
■ تتوفر لالستعمال المنتظم والمتواصل ر َُزم ثابتة السعر،
مثالً اشتراك  30يوم غير المحدود بشبكة الجيل الرابع
) (4Gفي فنلندا.

How to start using:

➀ Insert the SIM card into phone.
➁ Turn on the phone and your new subscription
is ready for use.
➂ Optionally, you can go to your phone’s settings to
enable the PIN code. In order to do this, you need
the PIN1 code which you will find by scratching
the appropriate box on the SIM card frame.
➃ You can change the language to English online at
m.prepaid.dna.fi or by calling User Service at 0800 412 582.
➄ Download the DNA Prepaid app from your application store.
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Käytön mukaan veloitettava edullinen liittymä ilman kuukausimaksuja

تشمل رزمة البداية رصيد  5يورو.
كافة بطاقات سيم :العادية والميكرو والنانو.

يمكنكم بواسطة صفحات الخدمة الذاتية ) (m.prepaid.dna.fiوتطبيق (د ن أ) بريبيد موبايل بريبيد
) (DNA prepaidأن تدققوا بسهولة وباللغة اإلنجليزية أيضا ً في رصيد وصالحية اشتراكك مثالً كما يمكنكم أن
تحددوا رصيداً شهريا ً أقصى لالستعمال خارج فنلندا .يمكنكم شحن وقت مكالمات هاتفية لهذا االشتراك:
■ من العنوان ،laturi.dna.fi :باإلنجليزية أيضا ■ أكشاك ر .كيوسكي )(R-kioski
■ الصرّ افات اآللية ()Otto-automaatti
(*) يتم االستيفاء بشكل مستقل عن مستحقات المكالمات الهاتفية من فنلندا إلى منطقة االتحاد األوروبي  /المنطقة االقتصادية األوروبية والمكالمات
الهاتفية والرسائل النصية إلى األرقام ذات التعريفة اإلضافية.
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اشتراك (د ن أ) بريبيد غير المحدود 4 G
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DNA Rajaton Prepaid 4 G

➀ Aseta SIM-kortti puhelimeen.
➁ Kytke puhelimeen virta ja liittymäsi on käyttövalmis.
➂ PIN-koodikyselyn saat halutessasi päälle puhelimen
asetuksista. Tarvitset siihen PIN1-koodin, jonka löydät
raaputuspinnan alta.
➃ Voit halutessasi vaihtaa kielen itsepalvelussa
osoitteessa m.prepaid.dna.fi tai
soittamalla Käyttöpalveluun 0800 412 582.
➄ Lataa DNA Prepaid -sovellus sovelluskaupastasi.

يناسب هذا االشتراك المستعمل الذي ال يرغب بالتفكير بتعريفة
المكالمات الهاتفية والرسائل النصية أو سقف نقل المعلومات.
يعمل هذا االشتراك بشبكة تكنولوجيا الجيل الرابع ) (4Gبسرع
تصل حتى  300ميجابت/ثانية.

How to start using:

➀ Insert the SIM card into phone.
➁ Turn on the phone and your new subscription
is ready for use.
➂ Optionally, you can go to your phone’s settings to
enable the PIN code. In order to do this, you need
the PIN1 code which you will find by scratching
the appropriate box on the SIM card frame.
➃ You can change the language to English online at
m.prepaid.dna.fi or by calling User Service at 0800 412 582.
➄ Download the DNA Prepaid app from your application store.

يشمل السعر اليومي الثابت  0,89يورو ما يلي:
■ مكالمات هاتفية عادية ورسائل نصية بشكل غير محدود
ضمن فنلندا ومنطقة االتحاد األوروبي  /المنطقة االقتصادية
األوروبية واستعمال اإلنترنت ضمن فنلندا (*)
■ نقل المعلومات ضمن منطقة االتحاد األوروبي  /المنطقة
االقتصادية األوروبية بسعر  0,0056يورو/ميجابيت.

L

اشتراك بريبيد ثابت السعر لالستعمال الفعال .يحتوي على
مكالمات هاتفية ورسائل نصية بشكل غير محدود في فنلندا
ومنطقة االتحاد األوروبي ) /(EUالمنطقة االقتصادية
األوروبية ) (ETAواستعمال اإلنترنت السريع في فنلندا
بتكنولوجيا ).(4G

Näin otat liittymän käyttöösi:
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Rajaton
Prepaid 4G
Kiinteähintainen liittymä, joka sisältää valmiiksi viiden vuorokauden
rajattoman käytön. Jatkat käyttöä helposti lataamalla lisää saldoa.

يتم االستيفاء كل يوم بغض النظر عن استعمال االشتراك.
تشمل رزمة البداية رصيد  5يورو.
كافة بطاقات سيم :العادية والميكرو والنانو.

ال يتقطع اتصال اإلنترنت بشبكة (د ن أ) السريعة من الجيل الرابع ) (4G LTEويتم تحميل وإرسال الملفات بسهولة مما
يجعل مشاهدة البرامج بالهاتف عملية مريحة بسبب عدم توقف الصورة .يمكن الوصول إلى أعلى السرعات ضمن نطاق
شبكة ) (4G LTEعند استعمال جهاز ) .(4Gومن المهم هنا التنويه إلى أن هذا االشتراك يعمل بشبكة ) (G3أيضاً.
(*) يتم االستيفاء بشكل مستقل عن مستحقات المكالمات الهاتفية من فنلندا إلى الخارج وخارج منطقة االتحاد األوروبي  /المنطقة االقتصادية
األوروبية والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية إلى األرقام ذات التعريفة اإلضافية.
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