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Підключення з
попередньою
оплатою Prepaid

Безлімітне
підключення
DNA Rajaton Prepaid
Підключення з фіксованою
ціною для необмеженого
використання.
В добову ціну 0,89 євро входить
необмежене користування інтернетом по Фінляндіï, а також дзвінки й
текстові повідомлення на територіï
Фінляндіï та краïн ЄС/ЄЕЗ. У плату
входить передача даних на територіï
ЄС/ЄЕС 0,32 Гт / добу.
Підключення працює у фінській
мережі 4G швидкістю 100 Мбіт/с,
а в мережі 5G ще швидше.
В стартовий пакет входить початковий баланс 5 євро.
Увага! Добова оплата відраховується
з рахунку незалежно від того, чи особа користувалася підключенням чи ні.
* Дзвінки з Фінляндіï за кордон, дзвінки
за межі територіï ЄС/ЄЕЗ, а також дзвінки
та повідомлення на номери з додатковим
тарифом оплачуються окремо.

Підключення
DNA Super Prepaid
Підключення для мінливих
потреб використання.
Оплата залежить від фактичного
використання. Дзвінки й текстові
повідомлення на територіï Фінляндіï
та краïн ЄС/ЄЕС коштують 0,066
євро/хв/шт.* Вартість доступу до
інтернету у Фінляндіï 0,99 € / добу, з
необмеженим користуванням інтернету швидкістю 100 Мбіт / с. У плату
входить передача даних на територіï
ЄС/ЄЕС 0,32 Гт / добу. Для регулярного і тривалого користування ми
рекомендуємо пакети з фіксованою
оплатою, використання яких є ще
вигідніше і швидше.
В стартовий пакет входить початковий баланс 5 євро.

Підключення з
попередньою
оплатою DNA
Data Prepaid
Підключення DNA Data
Prepaid пропонує необмежне
швидке підключення до інтернету у Фінляндіï з планшета,
модема USB, ноутбука чи іншого пристрою без ліміту.
В стартовий пакет входить необмежене користування інтернетом по Фінляндіï з вибраною Вами швидкістю на
термін 30 днів. Ви можете легко продовжити користування підключенням,
завантаживши пакет у відповідному
Вашим потребам розмірі в R-kioski,
ваучером поповнення або на сайті
laturi.dna.fi.

* Дзвінки з Фінляндіï за кордон, дзвінки
за межі територіï ЄС/ЄЕЗ, а також дзвінки
та повідомлення на номери з додатковим
тарифом оплачуються окремо.

На сайті самообслуговування prepaid.dna.fi та в мобільному додатку DNA Prepaid Ви можете, наприклад,
легко перевірити баланс свого рахунку і термін діï свого підключення та переглянути дебетну історію. Поповнити
рахунок можна на сайті laturi.dna.fi, у R-kioski, у банкоматах Otto та в продуктових магазинах мережі K.
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