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دی ان ای پیش پرداخت شده بالفاصله
آماده برای استفاده شما!
خط اشتراک پیش پرداخت شده دی ان ای رایاتون (نامحدود) (DNA Rajaton Prepaid 4 G) 4G
خط اشتراک پیش پرداخت شده دی ان ای سوپر (DNA Super Prepaid 4 G) 4G
خط اشتراک پیش پرداخت شده داتا دی ان ای )(DNA Dataprepaid

FA

خط اشتراک پیش پرداخت شده داتا

()DNA Dataprepaid

شبکه پرسرعت  4Gبرای تبلت .دربرگیرنده استفاده نامحدود
از شبکه اینترنت به مدت  30روز در فنالند.
این خط اشتراک برای مشترکی که مایل است شبکه اینترنت
بسیار قوی و بدون حد و مرز انتقال داده ها در فنالند برای
تبلت ،مودم (موکوال )Mokkula ،و یا لپ تاپ داشته باشد،
بسیار مناسب است.
بسته فروش استفاده دربرگیرنده اینهاست:
■استفاده نامحدود از شبکه اینترنت در فنالند با سرعت حتی
 300مگا بایت در ثانیه برای مدت  30شبانه روز
استفاده ار خط اشتراک می تواند به راحتی با سفارش بسته
داده ها ( )Datapakettiبه اندازه دلخواه در کیوسک های ار
( ،)R-kioskiبا استفاده از برگه شارژ ( )Latausseteliو
در اینترنت در آدرس  laturi.dna.fiادامه یابد.
همه سیم کارتها ( )SIM-korttiبا همه اندازه ها:
عادی ،میکرو و نانو.

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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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.

قیمت مطابق با مصرف:
■ قیمت مکالمات تلفنی و پیامکها (پیام کوتاه )SMS ،در فنالند
و کشورهای حوزه اتحادیه اروپا و اتحادیه مالی اروپا 0,066
یورو بابت هر دقیقه یا هر عدد* می باشد.
■ استفاده از اینترنت در فنالند  0,99یورو در شبانه روز و شامل
استفاده نامحدود با سرعت حتی  300مگا بایت در ثانیه می
شود .قیمت انتقال داده ها در کشورهای حوزه اتحادیه اروپا و
اتحادیه مالی اروپا عالوه بر قیمت فنالند 0,0056 ،یورو بابت
هر مگا بابت می باشد.
■ برای استفاده بیشتر و دائم بسته هایی با قیمت ثابت وجود دارند،
مثالً شبکه اینترنت  4Gبا استفاده نامحدود در فنالند برای
مدت  30شبانه روز

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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Super
Prepaid 4G
Käytön mukaan veloitettava edullinen liittymä ilman kuukausimaksuja

همه سیم کارتها ( )SIM-korttiبا همه اندازه ها:
عادی ،میکرو و نانو.

در صفحات سلف سرویس  m.prepaid.dna.fiو با استفاده از اپلیکیشن همراه خط اشتراک پیش پرداخت شده دی ان ای
( ،)DNA Prepaid-mobiilisovellusمی توان به راحتی از مقدار شارژ باقیمانده ،تاریخ پایان اعتبار و لیست خریده های
پیشین به زبان انگلیسی هم آگاهی یافت .به روش های زیر می توان به سیم کارت اعتبار شارژ کرد:
به روش های زیر می توان به سیم کارت اعتبار شارژ کرد:
■ در اینترنت در آدرس  ،laturi.dna.fiهمچنین به زبان انگلیسی
■ از طریق دستگاه های عابر بانک )(Otto.-automaatti
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بسته فروش  5یورو شارژ در خود دارد.
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خط اشتراک پیش پرداخت شده با قیمت مطابق با مصرف برای
استفاده گهگاهی و کمتر .در شبکه  4Gنیز کار می کند.

Näin otat liittymän käyttöösi:

Sisältää
saldoa
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)(DNA Super Prepaid 4G
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خط اشتراک پیش پرداخت شده دی ان ای سوپر 4G

در کیوسک های ار )(R-kioski

* قیمت مکالمات تلفنی از فنالند به خارج از کشور ،مکالمات تلفنی در کشورهای خارج از حوزه اتحادیه اروپا و اتحادیه مالی اروپا و
نیز تلفن ها و پیامکها با قیمت اضافه جداگانه محاسبه و اخذ می گردد.
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خط اشتراک پیش پرداخت شده با قیمت ثابت برای استفاده
فعال و پرمصرف .مشترک این خط اشتراک می تواند به
طور نامحدود در فنالند و کشورهای حوزه اتحادیه اروپا و
اتحادیه مالی اروپا صحبت کند ،پیامک (پیام کوتاه)SMS ،
ارسال کند و از اینترنت پر سرعت همراه  4Gنیز در فنالند
استفاده نماید.
این خط اشتراک برای مشترکی که نمی خواهد به فکر قیمت
پیامکها و مکالمات تلفنی و یا حد و مرز استفاده از اینترنت
همراه باشد بسیار مناسب است .در فنالند در شبکه 4G
حتی با سرعت  300مگا بایت در ثانیه کار می کند.

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.
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.

قیمت روزانه ثابت  0,89یورو در شبانه روز ،شامل

موارد زیر می شود:
■ مکالمات تلفنی ئ پیامک ها به طور نامحدود در فنالند و
کشورهای حوزه اتحادیه اروپا و اتحادیه مالی اروپا و نیز
استفاده نامحدود از اینترنت در فنالند* .
■ قیمت انتقال داده ها در کشورهای حوزه اتحادیه اروپا و
اتحادیه مالی اروپا  0,0056یورو بابت هر مگا بابت می
باشد.
مبلغ مربوطه هر روز اخذ می گردد ،چه از خط
اشتراک استفاده بشود و چه نشود.
بسته فروش  5یورو شارژ در خود دارد.
همه سیم کارتها ) (SIM-korttiبا همه اندازه ها:
عادی ،میکرو و نانو.
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خط اشتراک پیش پرداخت شده دی ان ای رایاتون (نامحدود) 4G
Sisältää
saldoa
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Rajaton
Prepaid 4G
Kiinteähintainen liittymä, joka sisältää valmiiksi viiden vuorokauden
rajattoman käytön. Jatkat käyttöä helposti lataamalla lisää saldoa.

در شبکه پرسرعت  4Gال تی ای دی ان ی
( )DNA:n nopea 4G LTEاینترنت همراه بدون
قطع شدن کار می کند ،ارسال و دریافت فایل ها بدون
زحمت انجام می گیرد و مثالً دیدن برنامه ها با تلفن
نیز خوشایند است ،چرا که تصویر قطع نمی شود.
سرعت حداکثر در منطقه تحت پوشش  4Gال تی ای
و با استفاده از دستگاه  4Gقابل دسترس است .این
خطوط اشتراک در شبکه  3Gنیز کار می کند.

* قیمت مکالمات تلفنی از فنالند به خارج از کشور ،مکالمات تلفنی در کشورهای خارج از حوزه اتحادیه اروپا و اتحادیه مالی اروپا و نیز
تلفن ها و پیامکها با قیمت اضافه جداگانه محاسبه و اخذ می گردد.
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