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henkilöasiakkaille 5.12.2016



Yleistä:

• Hinnat sisältävät alv:n (24 %).

• Laskutusjakso on 1 kk.

• Liittymästä soitetut puhelut veloitetaan puhe
lun keston perusteella sekunnin tarkkuudella. 
Puhelut palvelunumeroihin laskutetaan sykäys
perusteisesti. Puheluista ulkomaisiin numeroihin 
ja palvelunumeroihin veloitetaan myös matka
puhelumaksu (mpm).

• Henkilöasiakkaan liittymien kuukausimaksuun 
sisältyy kotimaan tiedonsiirto ilman käyttö
kattoa 256 kbit/s nopeudella.

• Puheluiden aloitusmaksu on 0,05 €/puhelu 
(ei koske Elisa K1, KK ja T1liittymiä).

• Soitonsiirrot Elisan ja Saunalahden liittymiin, 
vastaajaan sekä lankanumeroon ovat  
maksuttomia.

• Videopuhelut kotimaan numeroon maksaa 
0,101 €/min ja ulkomaan numeroon 0,101 €/
min + ulkomaanpuhelumaksu.

• Multimediaviestin lähettäminen maksaa  
kotimaan numeroon 0,19 €/kpl ja ulkomaan 
numeroon 0,50 €/kpl.

Liittymien puhe-, viesti- ja datapaketit:

• Liittymien puhe, viesti ja datapaketteihin sisäl
tyy paketin mukainen määrä normaalihintaisia 
kotimaan puheluita kotimaan matkaviestin ja 
kiinteän verkkojen liittymäsuuntiin, paketin mu
kainen määrä normaalihintaisia teksti ja multi
mediaviestejä kotimaan matkaviestinverkkojen 
liittymäsuuntiin sekä paketin mukainen määrä 
tiedonsiirtoa kotimaassa Elisan matkaviestinver
kossa. Liittymään ja paketteihin sisältymättö
mistä puheluista, teksti ja multimediaviesteistä 
sekä tiedonsiirrosta veloitetaan käytön perus
teella erillisen hinnaston mukaisesti.

• Liittymien puhe, viesti ja datapaketteihin eivät 
sisälly esimerkiksi puhelut palvelunumeroihin 
(esimerkiksi 0600 tai 0700alkuiset nume
rot) tai puhelut yritysnumeroihin (esimerkiksi 
010 tai 020alkuiset numerot), puhelut ulko
maille tai ulkomailla, videopuhelut ja teksti ja 
multimediaviestit palvelu tai yritysnumeroihin 
tai ulkomaille eikä ulkomailla lähetetyt teksti ja 
multimediaviestit tai tiedonsiirto ulkomailla tai 
tiedonsiirto muussa kuin Elisan matkaviestinver
kossa. Hinnat eivät sisällä mahdollisia palvelu
numerokohtaisia palveluntarjoajan veloituksia.

Liittymän käyttö ulkomailla 
sekä ulkomaanpuhelut:

• Puhelut, videopuhelut, teksti ja multimedia
viestit sekä tiedonsiirto ulkomailla  
veloitetaan erillisen hinnaston mukaisesti.  
elisa.fi/ulkomailla

• Saldosopimuksella varustettua liittymää ei  
voi käyttää ulkomailla.

• Puhelut, videopuhelut, teksti ja multimedia
viestit sekä tiedonsiirto ulkomaisiin numeroihin 
veloitetaan erillisen hinnaston mukaisesti.

Liittymälle tehtävät muutokset 
ja toimenpidemaksut:

• Asiakaspalvelun kautta tehtävistä toimenpiteis
tä tai muutoksista veloitetaan erillisen hinnaston 
mukainen asiakaspalvelumaksu. Asiakaspalvelu
hinnaston löydät osoitteesta: 
elisa.fi/palveluhinnasto

• OmaElisa on kätevä palvelu liittymäasioiden 
hoitamiseen.  OmaElisasta näet esimerkiksi las
kusi, puheluidesi keston ja voit tehdä muutoksia 
liittymääsi. Palvelua käytät osoitteessa 
omaelisa.fi



5.12.2016 KOTIMAAN HINTA (sis. ALV 24%)

Liittymä Kuukausimaksu  
€/kk

Puhelut  
€/min

Tekstiviestit  
€/kpl

Elisa Aito 6,00 0,050 0,05
Elisa K1 2,66 0,070 0,07
Elisa KK 1,99 0,141 0,09
Elisa Oiva 3,99 0,081 0,08
Elisa Reilu 6,00 0,086 0,09
Elisa T1 10,07 0,101 0,09
Elisa Tandem Aina 5,38 0,169 0,12
Elisa Tandem 5,24 0,123 0,12
Elisa Puhepaketti 70 8,50 0,092 0,08
Elisa Puhepaketti 300 16,10 0,092 0,08
Elisa Puhepaketti 1000 19,90 0,092 0,08
Elisa Puhepaketti 5000 
+ rajaton 21M netti 27,90 0,092 0,08

Elisa Mobiililajaakaista 3G Perus 9,90 0,086 0,09
Elisa Mobiililajaakaista 3G 19,90 0,086 0,09



Elisa asiakaspalvelu
010 190 240 (ppm/mpm)

omaelisa.fi

Nykyisen liittymävalikoimamme löydät osoitteesta elisa.fi

Apua ja ohjeita: elisa.fi/asiakaspalvelu

Asiakaspalveluhinnasto: elisa.fi/palveluhinnasto
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