Hinnasto 2013
DNA Pro Puhe -liittymät

DNA Pro 1

Kaikki DNA Pro -liittymät sisältävät nopean nettiyhteyden
ja 50 tuntia puheluita DNA Pro- ja DNA-liittymiin.

DNA Pro / DNA puhelut a)

Datapalvelun perusnopeusb)

3000 min

512 kbit/s

3,93 €/kk
Liittymän avausmaksu 2,92 € • Kk-maksuun sisältyvien puheminuuttien ylimenevät a) puhelut kotimaassa 0,0594 € / min • Tekstiviestit
kotimaassa 0,0594 € / kpl • Multimediaviestit kotimaassa 0,2016 € / kpl • Videopuhelut kotimaassa 0,2016 € / min • Etuoikeutettu tiedonsiirto
1 Gt d)

DNA Pro 500

DNA Pro / DNA puhelut a)

3000 min

Kotimaan puhelut

500 min

Tekstiviestit

100 kpl

Datapalvelun perusnopeusb)

512 kbit/s

17,03 €/kk c)
Liittymän avausmaksu 2,92 € • Kk-maksuun sisältyvien puheminuuttien ylimenevät a) puhelut kotimaassa 0,0907 € / min • Kk-maksuun sisältyvien tekstiviestien ylimenevät tekstiviestit kotimaassa 0,0907 € / kpl • Multimediaviestit kotimaassa 0,2016 € / kpl • Videopuhelut kotimaassa
0,2016 € / min • Etuoikeutettu tiedonsiirto 1 Gt d)

Pro / DNA puhelut
DNA Pro 1000+ DNA
3000 min

a)

Kotimaan puhelut

1000 min

Tekstiviestit

200 kpl

Datapalvelun perusnopeusb)

1 Mbit/s

19,96 €/kk c)
Liittymän avausmaksu 2,92 € • Kk-maksuun sisältyvien puheminuuttien ylimenevät a) puhelut kotimaassa 0,0907 € / min • Kk-maksuun sisältyvien
tekstiviestien ylimenevät tekstiviestit kotimaassa 0,0907 € / kpl • Multimediaviestit kotimaassa 0,2016 € / kpl • Videopuhelut kotimaassa
0,2016 € / min • Etuoikeutettu tiedonsiirto 1 Gt d)

DNA Pro 3500

DNA Pro / DNA puhelut a)

3000 min

Kotimaan puhelut

3500 min

Tekstiviestit

3500 kpl

Datapalvelun perusnopeusb)
Full Rate (täysnopeus)

38,20 €/kk c)
Liittymän avausmaksu 2,92 € • Kk-maksuun sisältyvien puheminuuttien ylimenevät a) puhelut kotimaassa 0,0907 € / min • Kk-maksuun sisältyvien
tekstiviestien ylimenevät tekstiviestit kotimaassa 0,0907€ / kpl • Multimediaviestit kotimaassa 3500 kpl, ylimenevät 0,2016 € / kpl • Videopuheluita
kotimaassa 3500 min, ylimenevät 0,2016 € / min • Full Rate (täysnopeus) -tiedonsiirto sisältyy kuukausihintaan (sis. etuoikeutettua tiedonsiirtoa 5 Gt) d)
a) 3000 min DNA Pro - ja DNA-matkapuhelinliittymien välisiä puheluita kotimaassa.
b) Nopeudet ovat palvelun mahdollistamia teoreettisia maksiminopeuksia. Nopeimmat yhteydet saavutetaan sopivilla päätelaitteilla DNA:n 3G- tai 4G-verkon alueella.
Palvelun nopeudet ja niihin vaikuttavat seikat on kuvattu tarkemmin DNA Oy:n DNA Pro Puhe - ja Data -palveluiden erityisehdoissa. Tarkista kuuluvuus www.dnapro.fi.
c) Liittymän kuukausimaksu sisältää kotimaassa soitettuja puheluita kotimaan lanka- ja matkaviestinverkkoihin sekä normaalihintaisia kotimaassa lähetettyjä
tekstiviestejä kotimaan matkapuhelinsuuntiin laskutuskauden aikana. Ei sisällä: puheluita palvelunumeroihin tai valtakunnallisiin erikoishinnoteltuihin yritysnumeroihin,
puheluita ulkomaille eikä ulkomailla, tekstiviestejä palvelunumeroihin, ulkomaille eikä ulkomailla lähetettyjä tekstiviestejä. Kuukausimaksuun sisältyvän käytön
ylittävä liikenne laskutetaan hinnaston mukaisesti.
d) Etuoikeutetun tiedonsiirron avulla käyttäjä saa operaattorin verkossa parhaan mahdollisen nopeuden. Kun etuoikeutetun datakäytön enimmäismäärä saavutetaan,
nopeus voi laskea. Tiedonsiirtomäärä on rajoitukseton. Etuoikeutetun tiedonsiirron määrä on voimassa laskutuskausikohtaisesti.

Liittymien peruspalvelut: SMS- ja MMS-viestit • Videopuhelut • 3G-tiedonsiirto • Käyttö ulkomailla • Saldokysely • Soitonsiirrot •
Neuvottelupuhelu • Koputus ja välipuhelu • Datarajoitus ulkomailla Lisäpalvelut: Vastaaja • Saldomuistutus • Full Rate (täysnopeus)
-tiedonsiirto • Kiinteä numeronäytön esto • Soitto-, viesti- ja MMS-estot • Verkkovierailuesto Puhelut kotimaassa: Liittymissä sekuntiveloitus. Palvelu- tai yritysnumeroihin sekä ulkomaille soitettaessa veloitetaan matkapuhelumaksu 0,0907 €/min tai videopuhelumaksu
0,2016 €/min. Puhelut ulkomailla: Puhelun, puhelun vastaanottamisen, viestin lähettämisen ja tiedonsiirron hintatiedot www.dnapro.
fi. Multimediaviestin lähetyksestä veloitetaan kappalehinnan lisäksi ulkomaisen operaattorin tiedonsiirron osuus ulkomailla. Multimediaviestin vastaanotosta veloitetaan tiedonsiirron osuus. Hintatiedot www.dnapro.fi.

Hinnat sis. alv. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Hinnasto voimassa 1.4.2013 alkaen.

DNA Pro Data -liittymät

DNA Pro 20 Gt

Maksiminopeus:* 3G-verkon täysnopeus (Full Rate) 21 Mbit/s

9,98 €/kk
Liittymän avausmaksu 2,92 € • Kotimaan tekstiviestit ** 0,0907 € / kpl • Etuoikeutettu tiedonsiirto 20 Gt ***

DNA Pro Unlimited

Maksiminopeus:* 3G-verkon täysnopeus (Full Rate) 21 Mbit/s

12,90 €/kk
Liittymän avausmaksu 2,92 € • Kotimaan tekstiviestit ** 0,0907 € / kpl • Etuoikeutettu tiedonsiirto rajoittamaton ***

DNA Pro 4G

Maksiminopeus:* 4G-verkossa 50 Mbit/s

19,96 €/kk
Liittymän avausmaksu 2,92 € • Kotimaan tekstiviestit ** 0,0907 € / kpl • Etuoikeutettu tiedonsiirto rajoittamaton *** • Toimii 3G-verkossa, jos 4Gverkkoa ei ole saatavissa

DNA Pro 4G Unlimited

Maksiminopeus:* 4G-verkon täysnopeus (Full Rate) 100 Mbit/s

40,12 €/kk
Liittymän avausmaksu 2,92 € • Kotimaan tekstiviestit ** 0,0907 € / kpl • Etuoikeutettu tiedonsiirto rajoittamaton *** • Toimii 3G-verkossa, jos
4G-verkkoa ei ole saatavissa
*) Nopeudet ovat palvelun mahdollistamia teoreettisia maksiminopeuksia. Nopeimmat yhteydet saavutetaan sopivilla päätelaitteilla DNA:n 3G- tai 4G-verkon alueella.
Palvelun nopeudet ja niihin vaikuttavat seikat on kuvattu tarkemmin DNA Oy:n DNA Pro Puhe - ja Data -palveluiden erityisehdoissa. Tarkista kuuluvuus www.dnapro.fi.
**) Koskee kotimaassa lähetettyjä tekstiviestejä kotimaan matkapuhelinsuuntiin laskutuskauden aikana.
Ei sisällä tekstiviestejä palvelunumeroihin, ulkomaille eikä ulkomailla lähetettyjä tekstiviestejä.
***) Etuoikeutetun tiedonsiirron avulla käyttäjä saa operaattorin verkossa parhaan mahdollisen nopeuden. Kun etuoikeutetun datakäytön enimmäismäärä saavutetaan,
nopeus voi laskea. Tiedonsiirtomäärä on rajoitukseton. Etuoikeutetun tiedonsiirron määrä on voimassa laskutuskausikohtaisesti.

Liittymien peruspalvelut: Tekstiviestin lähetys ja vastaanotto • Oletuksena käyttö ulkomailla estetty • Datarajoitus ulkomailla 60 €/laskutusväli, jos käyttö ulkomailla sallittu • Lisäpalvelut: Viestiestot • Käyttö ulkomailla • Tiedonsiirtopalvelut
ulkomailla: Tiedonsiirtopalveluiden käytöstä ulkomaisen operaattorin verkossa veloitetaan erillisen hinnaston mukainen tiedonsiirtomaksu. Hintatiedot www.dnapro.fi.

Tietoturvapalvelut
DNA Mobiiliturva		

				1,95 €/kk		

DNA Nettiturva 						2,95 €/kk		
DNA Turvapaketti
• 3 käyttöoikeudella						
• 5 käyttöoikeudella					
Muutosmaksut 		

			

Hinnat sis. alv. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

6,90 €/kk
8,90 €/kk
5,00 €/kerta

Hinnasto voimassa 1.4.2013 alkaen.

Kytkettävät lisäpalvelut

Kytkentä

Muutos / poisto

0,00 €			
0,00 €
Vastaaja a) 		
Kuukausimaksut 1,50 €/kk
		
5,00 €			
5,00 €
Saldomuistutus
Kuukausimaksut 1,50 €/kk
		5,00 €			
5,00 €
Soiton-, viesti- ja MMS-esto 			
0,00 €			10,00 €
				0,00 € 		10,00 €
Verkkovierailuesto b)
Datarajoitus ulkomailla c)					0,00 €			
0,00 €
Kiinteä numeronäytönesto
			
0,00 €			10,00 €
Full Rate (täysnopeus) DNA Pro 500 ja DNA Pro 1000+ 4,03 €/kk		

a) Vastaajan kytkentä liittymän avauksen yhteydessä maksuton.
b) Verkkovierailuesto on saatavissa lisäpalveluna DNA Pro Puhe -liittymiin. Verkkovierailuesto estää liittymän käytön vieraassa verkossa.
c) Datarajoitus ulkomailla -palvelu: Palvelu katkaisee ulkomailla tiedonsiirtoyhteyden saldorajan täyttyessä. Palvelu on oletuksena kaikissa
DNA Pro Puhe- ja Data -liittymissä. Oletussaldoraja on 60 €/laskutuskausi.

Palveluhinnasto

Asiakaspalvelusta

Käyttäjän, maksajan, laskutuskielen vaihto		

		10,00 €

Paperilasku 									1,90 €/kpl		
• vaihto paperilaskuun								10,00 €
• vaihto sähköiseen laskuun

					0,00 €

		
• sähköpostiin
							5,00 €/kpl
• kirjeenä
								10,00 €/kpl		
Tapahtumakohtainen erittely (Oma Pro-itsepalvelussa maksuton)		

Laskukopio			
• sähköpostiin		

(Oma Pro-itsepalvelussa maksuton)

							5,00 €/kpl

• kirjeenä			 						10,00 €/kpl

5,00 €
Liittymätyypin vaihto edullisempaan			
		10,00 €
Liittymän uudelleenavaus		
					10,00 €
Liittymän pika-avaus 							30,00 €
Liittymän avaus tilapäisestä sulusta 					10,00€
SIM-lukitun laitteen purkukoodi							
• sähköpostilla ja tekstiviestinä							0,00 €
• kirjeenä
								10,00 €
PUK-koodin kysely		
(Oma Pro-itsepalvelussa maksuton)		
10,00 €
Liittymänumeron vaihto							10,00 €
Liittymäkortin vaihto		
					10,00 €
Soitonsiirto 			
		 				10,00 €
Maksukehoitus			 					5,00 €
Rahan palautus								10,00 €
Saldokysely			

(Oma Pro-itsepalvelussa maksuton)		

Hinnat sis. alv. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Hinnasto voimassa 1.4.2013 alkaen.

