
DNA LIITTYMÄHINNASTO 12/2016

Hinnat sis. alv. DNA Oyj pidättää oikeuden tietojen muutoksiin.

DNA Rajaton -liittymät – Ei käyttökattoa, liittymät sisältävät rajoittamattoman 
määrän kotimaan puheluita, teksti- ja multimediaviestejä sekä tiedonsiirtoa.

DNA Rajaton 4G Super – Sisältää 600 Mt/kk tiedonsiirtoa EU- ja ETA-maissa  

 Kuukausimaksu     39,90 €/kk
 Maksiminopeus     300 Mbit/s

 Sisältää 600 Mt/kk tiedonsiirtoa EU- ja ETA-maissa

DNA Rajaton 4G Teho   

 Kuukausimaksu    29,90 €/kk 

 Maksiminopeus     50 Mbit/s

DNA Rajaton 3G Perus
 Kuukausimaksu   24,90 €/kk
 Maksiminopeus     21 Mbit/s

Käyttö kotimaassa: DNA Rajaton 3G - ja 4G -liittymien kk-maksut  
sisältävät puhelut kotimaan normaalihintaisiin lanka- ja matka-
viestinsuuntiin sekä normaalihintaiset kotimaassa lähetetyt teksti-  
ja multimediaviestit kotimaisiin matkapuhelinsuuntiin. Tiedonsiirto 
DNA Rajaton -liittymissä sisältyy liittymän kuukausimaksuun.  
Ei sisällä puheluita palvelunumeroihin tai valtakunnallisiin yritys-
numeroihin, puheluita ulkomaille eikä ulkomailla, teksti- ja multi-
mediaviestejä palvelunumeroihin tai ulkomaille eikä ulkomailla lähe- 
tettyjä teksti- ja multimediaviestejä. Normaalihintaiset videopuhe-

lut kotimaassa 0,20 €/min. Palvelu- tai yritysnumeroihin sekä 
ulkomaille soitettaessa veloitetaan matkapuhelumaksu 0,09 €/
min, videopuheluista 0,20 €/min sekuntiveloitteisesti, tekstiviestit  
0,09 €/kpl ja multimediaviestit 0,40 €/kpl.

DNA Rajaton 4G Super –liittymä sisältää EU- ja ETA –maissa (Norja, 
Islanti ja Liechtenstein),  tiedonsiirtoa 600 Mt/kk. Paketin ylimenevä 
tiedonsiirto ulkomaan tiedonsiirtohinnaston mukaisella hinnalla.

DNA SuperÄlypaketti -liittymät – Ei käyttökattoa, liittymät sisältävät  
rajoittamattoman määrän tiedonsiirtoa.

DNA SuperÄlypaketti 4G 200 
 Tiedonsiirto       Rajattomasti  
 Maksiminopeus       50 Mbit/s 
      

 Kuukausimaksu      24,50 €/kk
 Kotimaan normaalihintaiset puhelut      200 min 
 Kotimaan normaalihintaiset tekstiviestit     200 kpl

DNA SuperÄlypaketti 2M 500 
 Tiedonsiirto       Rajattomasti  
 Maksiminopeus       2 Mbit/s 
 Kuukausimaksu      21,90 €/kk
 Kotimaan normaalihintaiset puhelut      500 min 
 Kotimaan normaalihintaiset tekstiviestit     500 kpl

Käyttö kotimaassa: DNA SuperÄlypaketti -liittymien kuukausi-
maksu sisältää puhelut kotimaan normaalihintaisiin lanka- ja 
matkaviestinsuuntiin sekä normaalihintaiset kotimaassa lähetetyt  
tekstiviestit kotimaisiin matkapuhelinsuuntiin. DNA SuperÄly-
paketti -liittymien puheluissa sekuntiveloitus, paketin ylimenevät 
puhelut 0,09 €/min ja tekstiviestit 0,09 €/kpl. Normaalihintaiset 
videopuhelut kotimaassa 0,20 €/min. Multimediaviestit 0,40 €/kpl. 
Tiedonsiirto sisältyy liittymän kuukausimaksuun.

Puhe- ja tekstiviestipaketti: Pakettiin sisältyy kotimaassa soitetut  
puhelut kotimaan lanka- ja matkaviestinverkkoihin sekä  normaali- 
hintaiset kotimaassa lähetetyt tekstiviestit kotimaisiin matkapuhe- 
linsuuntiin laskutuskauden aikana. Ei sisällä puheluita palvelu-
numeroihin tai valtakunnallisiin yritysnumeroihin, puheluita ulko- 
maille eikä ulkomailla, teksti- ja multimediaviestejä palvelunume-
roihin tai ulkomaille eikä ulkomailla lähetettyjä tekstiviestejä. 



Hinnat sis. alv. DNA Oyj pidättää oikeuden tietojen muutoksiin.

Käyttö kotimaassa: DNA Mini Data -liittymän puheluissa on mi-
nuuttiveloitus. Palvelu- tai yritysnumeroihin sekä ulkomaille soi-
tettaessa veloitetaan matkapuhelumaksu 0,09 €/min tai video- 
puhelumaksu 0,20 €/min sekuntiveloitteisesti, tekstiviestit  
0,09 €/kpl. Multimediaviestit 0,40 €/kpl. 

Käyttö kotimaassa: DNA Äly -liittymien puheluissa on minuutti-
veloitus. Palvelu- tai yritysnumeroihin sekä ulkomaille soitettaessa 
veloitetaan matkapuhelumaksu 0,09 €/min tai videopuhelumaksu 

Puheliittymien käyttö ulkomailla: Puhelun, puhelun vastaanotta- 
misen, viestin lähettämisen ja tiedonsiirron hintatiedot dna.fi.  
Multimediaviestin lähetyksestä veloitetaan kappalehinnan lisäksi  
ulkomaisen operaattorin tiedonsiirron osuus ulkomailla. Multi-
mediaviestin vastaanotosta veloitetaan tiedonsiirron osuus. Tiedon-
siirron oletussaldoraja ulkomailla 60 €/laskutuskausi.

DNA Rajaton 4G Super –liittymä sisältää EU- ja ETA –maissa (Norja, 
Islanti ja Liechtenstein),  tiedonsiirtoa 600 Mt/kk. Paketin ylimenevä 
tiedonsiirto ulkomaan tiedonsiirtohinnaston mukaisella hinnalla.

DNA Mini Data – Edullinen perusliittymä netillä.
 Kuukausimaksu     4,90 €
 Kotimaan normaalihintaiset puhelut     0,07 €/min
 Kotimaan normaalihintaiset tekstiviestit     0,07 €/kpl
 Maksiminopeus      256 kbit/s

DNA Äly 21M – Ei käyttökattoa, liittymä sisältää rajoittamattomasti tiedonsiirtoa. 
Edulliset puhelut ja tekstarit.
 Kuukausimaksu     13,90 €
 Kotimaan normaalihintaiset puhelut     0,045 €/min
 Kotimaan normaalihintaiset tekstiviestit     0,045 €/kpl
 Maksiminopeus      21 Mbit/s

Puhelut DNA:n liittymiin:
■ Kotimaan lankaliittymästä ko. operaattorin hinnaston  
 mukainen maksu 
■ Muiden operaattoreiden liittymistä ko operaattorin  
 hinnaston mukainen maksu

Soitonsiirrot: Suomessa DNA Vastaajaan ja DNA:n matkapuhelin-
liittymiin maksutta, muista soitonsiirroista peritään hinnaston mukai- 
nen puhelumaksu. EU-alueella soitonsiirrot omaan DNA Vastaajaan 
ovat maksuttomia, muissa maissa soitonsiirrosta veloitetaan ulko-
maan hinnastonmukaisesti.

0,20 €/min sekuntiveloitteisesti, tekstiviestit 0,09 €/kpl. 
Multimediaviestit 0,40 €/kpl.



Hinnat sis. alv. DNA Oyj pidättää oikeuden tietojen muutoksiin.

*Vastaajan kytkentä liittymän avauksen yhteydessä maksuton. **Verkkovierailuesto estää liittymän käytön ulkomaisessa verkossa. 
Datarajoitus ulkomailla -palvelu: Palvelu katkaisee ulkomailla tiedonsiirtoyhteyden saldorajan täyttyessä. Kaikissa DNA:n liittymissä 
on oletussaldorajana EU:n määrittelemä 60 €/laskutuskausi.

 Tietoturvapalvelut
 DNA Turvapaketti 1     2,95 €/kk
 DNA Turvapaketti 3 (sis. 3 käyttöoikeutta)   6,90 €/kk
 DNA Turvapaketti 5 (sis. 5 käyttöoikeutta)    8,90 €/kk

 Sisältö- ja viihdepalvelut
 DNA TV tallennuksella      7,30 €/kk
 Deezer Premium+     9,99 €/kk

 DNA TV -liittymä tallennuksella -palvelulla katsot ja tallennat TV-ohjelmia älypuhelimella, tabletilla ja tietokoneella. Palvelu vaatii 
 vähintään 2 Mbit/s tiedonsiirtonopeuden. Lue lisää: dna.fi/dnatv
 Deezer Premium+ on musiikkipalvelu, jolla kuuntelet rajattomasti suosikkimusiikkiasi yli 40 miljoonan kappaleen valikoimasta, missä ja  
 milloin vain; älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Palvelu vaatii vähintään 2 Mbit/s tiedonsiirtonopeuden. Lue lisää dna.fi/deezer

  Lisäpalvelut
  Avausmaksu Kuukausimaksu
  Vastaaja*    5,00 €   1,50 €
  Saldomuistutus  5,00 €   1,50 € 
  Soiton-, viesti- ja MMS-esto  0 €   0 € 
  DNA Mobiilivarmenne   3,90 €   1,99 € 
  Verkkovierailuesto**  0 €   0 € 
  Kiinteä numeronäytönesto  0 €   0 € 
  Data/Veppi käyttö ulkomailla  0 €   0 €

Nopeudet ovat palvelun mahdollistamia maksiminopeuksia. 
Nopeimmat yhteydet saavutetaan sopivilla päätelaitteilla 
DNA:n 4G-verkon alueella. Tarkemman kuvauksen löydät DNA 
Liikkuva laajakaista -erityisehdoista. Tarkista kuuluvuus dna.fi. 
Liittymät sisältävät rajattomasti tiedonsiirtoa Suomessa.

Liittymien peruspalvelut: Normaalien tekstiviestien vastaanotto.

Nopea DNA 4G – Liikkuva laajakaista tablettiin tai Mokkulaan.

DNA Hypernetti 4G
 Kuukausimaksu      49,90 € 
 Maksiminopeus      300 Mbit/s
    

DNA Supernetti 4G
 Kuukausimaksu      29,90 € 
 Maksiminopeus      150 Mbit/s
    

DNA Tehonetti 4G
 Kuukausimaksu      21,90 € 
 Maksiminopeus      50 Mbit/s

    

DNA Perusnetti 4G
 Kuukausimaksu      14,90 € 
 Maksiminopeus      10 Mbit/s
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*Määräaikaisen sopimuksen voimassa ollessa vaihto DNA Mini Data -liittymään ei ole sallittua.

 Palveluhinnasto
 Liittymän avausmaksu   3,90 €
 Liittymän avausmaksu itsepalveluna   3,90 € 
 Käyttäjän ja maksajan vaihto, laskutuskielen muutos   10,00 € 
              
 Muutosmaksut 
 ■ vastaajan, saldomuistutuksen ja tietoturvapalvelun muutos   5,00 €
 ■ vastaajan, saldomuistutuksen ja tietoturvapalvelun poisto   0,00 €  
 ■ soiton-, viesti- ja MMS-eston ja verkkovierailueston muutos/poisto  10,00 €

 Sopimusasiakkaan vaihto
 ■ Minun palveluni -itsepalvelussa   5,00 €

 Paperilasku   1,90 €/kpl
 ■ vaihto paperilaskuun   10,00 €
 ■ vaihto sähköiseen laskuun   0,00 €

 Sähköisten asiakaskirjeiden tilaus paperisena  10,00 €

 Tapahtumakohtainen erittely
 ■ sähköpostiin  5,00 €
 ■ kirjeenä   10,00 €
 ■ Minun palveluni -itsepalvelussa   0,00 €

 Laskukopio 
 ■ sähköpostiin    5,00 €
 ■ kirjeenä   10,00 €
 ■ Minun palveluni -itsepalvelussa   0,00 €

 Saldokysely   5,00 €
 ■ Minun palveluni -itsepalvelussa   0,00 €

 Liittymätyypin vaihto edullisempaan*   10,00 €
 ■ Minun palveluni -itsepalvelussa    5,00 € 
 Liittymän uudelleenavaus   10,00 €
 Liittymän pika-avaus   30,00 €
 Liittymän avaus tilapäisestä sulusta   10,00 €

 SIM-lukitun laitteen purkukoodi
 ■ sähköpostilla ja tekstiviestillä   0,00 €
 ■ kirjeenä   10,00 €

 PUK-koodin kysely   10,00 €
 ■ Minun palveluni -itsepalvelussa   0,00 €

 Liittymänumeron vaihto   10,00 €
 SIM-kortin vaihto   10,00 €
 Soitonsiirron kytkentä   10,00 €
 Maksukehotus   5,00 €
 Rahanpalautus   10,00 €

DNA Oyj dna.fi
Läkkisepäntie 21, Helsinki Puhelin 044 0440 Y-tunnus: 0592509-6
PL 10, 01044 DNA Kotipaikka: Helsinki ALV-tunnus: FI05925096


