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Lähisoitto 0,006 €/min + 0,121 €/puhelu Esv-sopimuksen mukainen puhelu oman telealueen lankanumeroon

Kaukosoitto
arkisin klo 8–17: 0,066 €/min + pvm
muina aikoina: 0,033 €/min + pvm

Esv-sopimuksen mukainen puhelu muun kuin oman 
telealueen lankanumeroon

Ulkomaansoitto pvm + maakohtainen Ulkomaansoittohinta
Esv-sopimuksen mukainen ulkomaanpuhelutunnuksella 
00 soitettu ulkomaanpuhelu

Sopimuksen kuukausimaksu 16,90 €/kk Sisältää liittymän kuukausimaksun

Lähisoitto 0,006 €/min + 0,121 €/puhelu Esv-sopimuksen mukainen puhelu oman telealueen lankanumeroon

Puhelu matkapuhelinnumeroihin 0,152 €/min + pvm

Kaukosoitto
arkisin klo 8–17: 0,066 €/min + pvm 
muina aikoina: 0,033 €/min + pvm

Esv-sopimuksen mukainen puhelu muun kuin oman 
telealueen lankanumeroon

Ulkomaansoitto pvm + maakohtainen Ulkomaansoittohinta
Esv-sopimuksen mukainen ulkomaanpuhelutunnuksella 
00 soitettu ulkomaanpuhelu

Paikallisverkkomaksu (pvm) * 0,017 €/min + 0,165 €/puhelu
Verkkokorvaus, joka peritään kauko-, matka-, ulkomaan- sekä palvelu-,
asiointi- ja joidenkin yritysnumeroiden puheluhintojen lisäksi
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 Hinnat sis. ALV 24 %Elisa Perusliittymä. Ei uusmyynnissä.

Elisa Kotisopimus
Kotisopimus ja yksittäiset esv-sopimukset eivät ole uusmyynnissä. 

Kotisopimus sisältää ensisijaisverkkosopimukset (esv-sopimus) valituista soitoista.

Elisa Yhdessä -sopimus
Ei uusmyynnissä tai vaihdettavissa nykyisiin liittymiin 15.6.2011 alkaen. 12 kk:n määräaikainen liittymäsopimus, joka jatkuu määräajan 

jälkeen toistaiseksi voimassa olevana sen hetkisen hinnaston mukaisella hinnalla. 

Sisältää automaattisesti Elisa Kotisopimuksen mukaiset ensisijaisverkkosopimukset (esv-sopimus). Palvelun erityisehdot löytyvät 

www-sivuilta www.elisa.fi/kotipuhelin

*  Paikallisverkkomaksu on verkkokorvaus, jota ei sidota Elisa Yhdessä -sopimuksen määräaikaan. 

 Paikallisverkkomaksu hinnoitellaan Elisan yleisen puheluhinnaston mukaisesti.

Liittymän Kuukausimaksu 22,20 €/ kk

Lähipuhelu 0,012 €/ min + 0,122 €/ puhelu Puhelu oman telealueen lankanumeroon

Puhelu matkapuhelinnumeroihin 0,152 €/min + pvm

Kaukopuhelu
arkisin klo 8–17: 0,076 €/min + pvm
muina aikoina: 0,038 €/min + pvm

Puhelu muun kuin oman telealueen lankanumeroon

Elisa 999 Ulkomaanpuhelu pvm + maakohtainen 999 Ulkomaanpuheluhinta Ulkomaanpuhelutunnuksella 999 soitettu ulkomaanpuhelu

Paikallisverkkomaksu (pvm) 0,017 €/min + 0,165 €/puhelu
Verkkokorvaus, joka peritään kauko-, matka-, ulkomaan- sekä palvelu-,
asiointi- ja joidenkin yritysnumeroiden puheluhintojen lisäksi
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Vastaajan käyttö 0,07 €/ puhelu Puhelu Vastaajaan omasta numerosta (alle 10 s puhelu on maksuton)

Vastaajan käyttö 0,12 €/ tekstiviesti Tekstiviesti-ilmoitus Vastaajaan jätetystä viestistä

Muuttosiirtopalvelu
23,88 €/ kerta + liittymän kuukausimaksut ja 
siirretyt puhelut

Sisältää liittymään tulevien puheluiden edelleen siirron 
toiseen numeroon

Perustiedote 
max 6 kk voimassa

13,72 €/ kerta + 3,76 €/ kuukausi
Liittymän tiedotepalvelu, joka kertoo numeron muuttuneen sekä uuden 
numeron.

Muuttotiedote 
max 6 kk voimassa

13,72 €/ kerta + 10,01 €/ kuukausi Yksilöllinen, asiakkaan puolesta luettava liittymän tiedotepalvelu

Puheluerittely, jatkuva 1,70 €/ kk Tulevista laskuista etukäteen tilattava puheluerittely

Liittymän kuukausimaksu 16,90 €/kk Kuukausimaksussa saattaa olla aluekohtaisia eroja.

Lähipuhelu 0,060 €/ min Puhelu oman telealueen lankanumeroon

Puhelu matkapuhelinnumeroihin 0,152 €/min + pvm

Kaukopuhelu 0,060 €/ min + pvm Puhelu muun kuin oman telealueen lankanumeroon

Elisa 999 Ulkomaanpuhelu
pvm + maakohtainen 999 
Ulkomaanpuheluhinta

Ulkomaanpuhelutunnuksella 999 soitettu ulkomaanpuhelu

Paikallisverkkomaksu (pvm) 0,060 €/ min
Verkkokorvaus, joka peritään kauko-, matka-, ulkomaan- sekä palvelu-, 
asiointi- ja joidenkin yritysnumeroiden puheluhintojen lisäksi

Maksulliset lisäpalvelut

Elisa Käyttöliittymä
Ei uusmyynnissä eikä vaihdettavissa nykyisiin liittymiin.
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Viivästyskorko peritään korkolain mukaisesti. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %, ellei toisin mainita. Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Lisätietoja Elisan Asiakaspalvelusta, puh. 01019 0240 (ppm/mpm) tai osoitteessa www.elisa.fi/kotipuhelin

Suorasoitto kaukopuheluille
arkisin klo 8–17: 0,066 €/min + pvm
muina aikoina: 0,033 €/min + pvm

Lyhytvalinnalla tehty Kaukosoitto, joka on esv-sopimuksen mukainen 
puhelu muun kuin oman telealueen lankanumeroon

Suorasoitto ulkomaanpuheluille pvm + maakohtainen Ulkomaansoittohinta
Lyhytvalinnalla tehty Ulkomaansoitto, joka on esv-sopimuksen 
mukainen ulkomaanpuhelu

Elisa Suorasoitto
Ei uusmyynnissä. Palvelu, jonka avulla voi soittaa määriteltyihin kauko- tai ulkomaanumeroihin helpolla lyhytvalinnalla 1#, 2#...10#. 

Suorasoitto kaukopuheluille sisältää Kaukosoitto esv-sopimuksen ja Suorasoitto ulkomaanpuheluille sisältää Ulkomaansoitto

esv-sopimuksen. Suorasoitto-hinnat ovat samat kuin Kauko- ja Ulkomaansoitoilla.


