PRISER FÖR HUOLETON- OCH
TARKKA-ABONNEMANG
FR.O.M. 1.12.2017

PRISLIST
Huoleton
I månadsavgiften för Huoleton-abonnemang ingår normalprissatta samtal, sms, mms och videosamtal i Finland och dataöverföring med vald hastighet utan övre gräns för data i Elisas nät i Finland. I månadsavgiften ingår inte samtal och
meddelanden till service-, företags och utrikesnummer. Huoleton Premium och Huoleton Premium+ abonnemangen
kan användas till inrikespriser i EU- och EES-länderna*. Abonnemanget är inte tillgängligt för företag och inte heller för
yrkesanvändning.
Samtal och
meddelanden

Mobilt bredband,
max. nedladdningshastighet

Månadsavgift

Användning i EU- och
EES-länderna

Ingen
begränsning

300 Mbit/s
ingen övre gräns för data

39,90 euro/
månad

Användning till inrikespriser**

Ingen
begränsning

200 Mbit/s
ingen övre gräns för data

34,90 euro/
månad

Användning till inrikespriser*

Huoleton 4G

Ingen
begränsning

50 Mbit/s
ingen övre gräns för data

29,90 euro/
månad

En separat avgift för roaming
tillkommer

Huoleton 1M

Ingen
begränsning

1 Mbit/s
ingen övre gräns för data

24,90 euro/
månad

En separat avgift för roaming
tillkommer

Huoleton Puhe

Ingen
begränsning

No mobile broadband

19,90 euro/
månad

En separat avgift för roaming
tillkommer

Abonnemangstyp

Huoleton
Premium+
Huoleton
Premium

* Dataanvändning med Huoleton Premium är avgiftsfri i de nordiska länderna och de baltiska länderna (Sverige, Danmark, Norge,
Estland, Lettland och Litauen). I övriga EU- och EES-länder är avgiftsfri dataanvändning med Huoleton Premium begränsad till 10 Gt/
månad. För användning som överskrider 10 Gt/månad debiteras enligt gällande roamingpriser. Användning i EU- eller EES-länder är
inte avsedd för permanent roaming. Elisas rätt att ingripa i permanent roaming beskrivs närmare i Elisas specialvillkor för mobiltelefontjänster till privatkunder.
** Dataanvändning med Huoleton Premium+ är avgiftsfri i de nordiska länderna och de baltiska länderna (Sverige, Danmark, Norge,
Estland, Lettland och Litauen). I övriga EU- och EES-länder är avgiftsfri dataanvändning med Huoleton Premium+ begränsad till 15 Gt/
månad. För användning som överskrider 15 Gt/månad debiteras enligt gällande roamingpriser. Användning i EU- eller EES-länder är
inte avsedd för permanent roaming. Elisas rätt att ingripa i permanent roaming beskrivs närmare i Elisas specialvillkor för mobiltelefontjänster till privatkunder.

De beräknade dataöverföringshastigheterna enligt nätteknik i tjänsterna för mobila bredband anges i tjänstebeskrivningen av Elisa Saunalahtis tjänster för mobila bredband.
För samtal som inte ingår i Huoleton-paketet debiteras mobilsamtalsavgiften (msa) 0,09 euro/min. och för meddelanden 0,09 euro/st. För samtal som inte ingår i paketet faktureras alltid per varje påbörjad minut.
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PRISLIST
Tarkka
Samtal och meddelanden med Tarkka-abonnemang debiteras efter användning. I månadsavgiften ingår dataöverföring
med vald hastighet utan övre gräns för data i Elisas nät i Finland. Tarkka Premium och Tarkka Premium+ abonnemangen kan användas till inrikespriser i EU- och EES-länderna.*

Abonnemangstyp

Samtal och
meddelanden

Mobilt bredband, max.
nedladdningshastighet

Månadsavgift

Användning i EU- och
EES-länderna

Tarkka Premium+

0,069
euro/min.
0,069 euro/st

300 Mbit/s,
ingen övre gräns för data

34,90 euro/
månad

Användning till inrikespriser**

Tarkka Premium

0,069
euro/min.
0,069 euro/st

200 Mbit/s,
ingen övre gräns för data

29,90 euro/
månad

Användning till inrikespriser*

Tarkka 4G

0,069
euro/min.
0,069 euro/st.

50 Mbit/s,
ingen övre gräns för data

24,90 euro/
månad

En separat avgift för roaming
tillkommer

Tarkka 1M

0,069
euro/min.
0,069 euro/st.

1 Mbit/s,
ingen övre gräns för data

9,90 euro/
månad

En separat avgift för roaming
tillkommer

Tarkka Puhe

0,069
euro/min.
0,069 euro/st.

4,90 euro/
månad

En separat avgift för roaming
tillkommer

Inget mobilt
bredband

* Dataanvändning med Tarkka Premium är avgiftsfri i de nordiska länderna och de baltiska länderna (Sverige, Danmark, Norge, Estland,
Lettland och Litauen). I övriga EU- och EES-länder är avgiftsfri dataanvändning med Huoleton Premium begränsad till 10Gt/månad.
För användning som överskrider 10Gt/månad debiteras enligt gällande roamingpriser. Användning i EU- eller EES-länder är inte avsedd för permanent roaming. Elisas rätt att ingripa i permanent roaming beskrivs närmare i Elisas specialvillkor för mobiltelefontjänster
till privatkunder.
** Dataanvändning med Tarkka Premium+ är avgiftsfri i de nordiska länderna och de baltiska länderna (Sverige, Danmark, Norge,
Estland, Lettland och Litauen). I övriga EU- och EES-länder är avgiftsfri dataanvändning med Huoleton Premium+ begränsad till 15Gt/
månad. För användning som överskrider 15Gt/månad debiteras enligt gällande roamingpriser. Användning i EU- eller EES-länder är
inte avsedd för permanent roaming. Elisas rätt att ingripa i permanent roaming beskrivs närmare i Elisas specialvillkor för mobiltelefontjänster till privatkunder.

De beräknade dataöverföringshastigheterna enligt nätteknik i tjänsterna för mobila bredband anges i tjänstebeskrivningen av Saunalahtis tjänster för mobila bredband.
För Tarkka-abonnemang debiteras per varje påbörjad minut. Samtals- och meddelandepriserna i Tarkka-abonnemang
gäller för normalprissatta inrikes telefonnummer. Samtalspriserna gäller också videosamtal och meddelandepriserna
sms och mms. Mobilsamtalsavgiften (msa) för Tarkka-abonnemang är 0,09 euro/min.
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PRISLIST
ÖVRIGA PRISER FÖR HUOLETON- OCH TARKKA-ABONNEMANG
Samtal och meddelanden till service- och företagsnummer samt andra separat
prissatta nummer
För samtal till servicenummer, företagsnummer och andra separat prissatta nummer debiteras en mobilsamtalsavgift
(msa) och tjänsteleverantörens eventuella tilläggsavgift. För servicemeddelanden debiteras den avgift som
tjänsteleverantören fastställt.

Utrikessamtal och -meddelanden
Samtal från Finland till utrikesnummer

Utrikessamtal med prefixet + eller 00 är automatiskt
991-utrikessamtal. Information om gällande priser på
991-utrikessamtal finns på
https://elisa.fi/puheliittymat/puhelut-ulkomaille/

Sms och mms från Finland till utrikesnummer

0,19 euro/st.

Videosamtal från Finland till utrikesnummer

0,19 euro/min.

Användning i utlandet
För användning av abonnemanget i utlandet debiteras enligt separata roamingpriser. Information om gällande roamingpriser per land finns på elisa.fi/ulkomailla.
Inrikespriserna gäller för samtal och meddelanden med Premium-abonnemang från EU- och EES-länder till Finland,
vistelselandet eller andra EU- och EES-länder. Dataanvändning med Premium-abonnemang är obegränsad i de nordiska länderna och de baltiska länderna (Sverige, Norge, Danmark, Estland, Litauen och Lettland). I månadsavgiften för
Premium-abonnemang ingår dataöverföring i andra EU- och EES-länder för 10 Gt/kalendermånad. Kalendermånaden bestäms enligt klockslaget i Finland. För dataöverföring som överskrider 10 Gt debiteras enligt gällande roamingpriser.
Inrikespriserna gäller för samtal och meddelanden med Premium+ -abonnemang från EU- och EES-länder till Finland,
vistelselandet eller andra EU- och EES-länder. Dataanvändning med Premium+ -abonnemang är obegränsad i de
nordiska länderna och de baltiska länderna (Sverige, Norge, Danmark, Estland, Litauen och Lettland). I månadsavgiften
för Premium+ -abonnemang ingår dataöverföring i andra EU- och EES-länder för 15 Gt/kalendermånad. Kalendermånaden bestäms enligt klockslaget i Finland. För dataöverföring som överskrider 15 Gt debiteras enligt gällande
roamingpriser.
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Övriga priser och tilläggstjänster för Huoleton- och Tarkka-abonnemang
Öppningsavgift

3,90 euro

Byte av abonnemangstyp

0 euro en gång per halvår
i OmaElisa

Abonnemang utan marknadsföringstillstånd

1 euro/månad

Tjänsten Vastaaja

1 euro/månad

Saldoavtal (inte tillgängligt för Huoleton-abonnemang)

3 euro/månad
Öppningsavgift 5 euro

Saldopåminnelse (inte tillgänglig för Huoleton-abonnemang)

1 euro/månad
Öppningsavgift 5 euro

AlleEuronPäivät (inte tillgänglig för Huoleton-abonnemang)
Normalprissatta samtal och meddelanden med tilläggstjänsten AlleEuronPäivät
max. 0,99 euro/dag

1,99 euro/månad

Elisa Mobilcertifikat

1,99 euro/månad

Datasamtal

msa

Åtgärdsavgifter
För åtgärder som vidtas via kundtjänsten debiteras den serviceavgift som Elisa fastställt. Du kan göra en del av ändringarna till ett förmånligare pris eller avgiftsfritt via tjänsten Oma Elisa.
Kundtjänstprisinformation finns på elisa.fi/palveluhinnasto

Allmänt
– .Prislistan gäller för Tarkka- och Huoleton-avtal som ingås den 1 juni 2017 eller senare.
– Priserna inkluderar mervärdesskatt (moms 24 %).
- Faktureringsperioden är 1 månad.
- Abonnemang som omfattas av saldoavtal kan inte användas i utlandet.
- .Med Tarkka Puhe- och Huoleton Puhe-abonnemang kan är det inte möjligt att skicka eller ta emot mms i utlandet.
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