LPO Mobiili -hinnasto								2/2019
sis. alv. 24%

PUHELIITTYMÄT JA -PAKETIT
LPO Perusliittymä
Kuukausimaksu 								

3,90 €/kk

Puhelut ja tekstiviestit veloitetaan käytön mukaan. Liikenteen hinta on 0,06€/min/kpl.
Datasiirto veloitetaan käytön mukaan (2,38 snt/Mt).
-Mobiilidata lisäpalveluna:
Lisädatapaketti/2Gt: 2 Gt tiedonsiirtoa 4G (64M) nopeudella kotimaassa,
		

jonka jälkeen nopeus 512 kbps sekä 2,9 Gt tiedonsiirtoa EU/ETA-alueilla		

6,00 €/kk

Lisädatapaketti/5Gt: 5 Gt tiedonsiirtoa 4G (64 M) nopeudella kotimaassa,
		

jonka jälkeen nopeus 512 kbps sekä 4 Gt tiedonsiirtoa EU/ETA-alueilla		

13,00 €/kk

		

Laitila 120 -paketti
Kuukausimaksu 								

16,00 €/kk

Datasiirto										 rajaton
Sisältää 120 minuuttia normaalihintaisia puheluita ja 60 kpl normaalihintaisia tekstiviestejä
kotimaassa ja EU/ETA-alueella. Pakettiin sisältyy kotimaassa 2 Gt tiedonsiirtoa 4G (64M)
nopeudella, jonka jälkeen nopeus 512 kbps sekä 4,3 Gt tiedonsiirtoa EU/ETA-alueilla.

Laitila 600 -paketti
Kuukausimaksu 								

19,90 €/kk

Datasiirto										 rajaton
Sisältää 600 minuuttia normaalihintaisia puheluita ja 60 kpl normaalihintaisia tekstiviestejä
kotimaassa ja EU/ETA-alueella. Pakettiin sisältyy kotimaassa 4 Gt tiedonsiirtoa 4G (64M)
nopeudella, jonka jälkeen nopeus 512 kbps sekä 5,7 Gt tiedonsiirtoa EU/ETA-alueilla.

Laitila Tuhat -paketti
Kuukausimaksu 								

26,90 €/kk

Datasiirto									

rajaton

Sisältää 1000 minuuttia normaalihintaisia puheluita ja 250 kpl normaalihintaisia tekstiviestejä
kotimaassa ja EU/ETA-alueella. Pakettiin sisältyy kotimaassa 5 Gt tiedonsiirtoa 4G (64M)
nopeudella, jonka jälkeen nopeus 512 kbps sekä 7,2 Gt tiedonsiirtoa EU/ETA-alueilla.

Pakettiliittymien ylimenevät puhelut ja tekstiviestit 0,09 €/min/kpl.
Multimediaviestin hinta on 0,498 €/kpl.
Pakettiliittymien datanopeuden nosto 7 €/alkava 3 Gt tiedonsiirtoa 4G (64M) nopeudella, jonka jälkeen nopeus 512 kbps.
Pakettiliittymien ylimenevä data EU/ETA-alueella 0,0074 €/Mt.
Paketteihin kuulumaton ulkomaanpuheluliikenne veloitetaan roaming- ja ulkomaanpuheluhinnastojen mukaisesti.
Kaikissa puheliittymissä on puheluiden veloitusvälinä minuutti.
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LIIKKUVA LAAJAKAISTA
LPO liikkuva laajakaista 4G perus
Kuukausimaksu 								

20,00 €/kk

Datasiirto										 rajaton
Sisältää 10 Gt tiedonsiirtoa 4G (300M) nopeudella, jonka jälkeen nopeus 512 kbps.
Liittymässä oletuksena roaming-esto. Mikäli esto poistetaan, veloitetaan EU-datasiirrosta
0,0074 €/Mt.

LPO liikkuva laajakaista 4G teho
Kuukausimaksu 								

33,00 €/kk

Datasiirto										 rajaton
Sisältää 20 Gt tiedonsiirtoa 4G (300M) nopeudella, jonka jälkeen nopeus 512 kbps.
Liittymässä oletuksena roaming-esto. Mikäli esto poistetaan, veloitetaan EU-datasiirrosta
0,0074 €/Mt.

PALVELUHINNASTO
Liittymän avausmaksu								
Suljetun liittymän avausmaksu 								
SIM-kortin vaihto									
PUK-koodi kysely (normaalin aukioloajan ulkopuolella)					
Laskun puheluerittely									
Paperilasku								
Maksumuistutus (alv 0)									

3,90 €
40,00 €
10,00 €
11,05 €
10,00 €
1,50 €/kpl
5,00 €

LPO Puheliittymien käyttö kotimaassa: Ulkomaille suuntautuvat puhelut ja viestit laskutetaan erillisen ulkomaanpuheluhinnaston mukaan. Liittymän kuukausimaksuun kuuluviin puheluihin ja tekstiviesteihin sisältyvät kotimaassa soitetut
normaalihintaiset puhelut kotimaan lanka- ja matkaviestinverkkoihin sekä normaalihintaiset kotimaassa lähetetyt tekstiviestit kotimaisiin matkapuhelinnumeroihin laskutuskauden aikana. Kuukausimaksuun eivät kuulu puhelut eivätkä teksti- tai
multimediaviestit palvelunumeroihin, valtakunnallisiin yritysnumeroihin tai kotimaasta ulkomaille. Palvelu-ja yritysnumeroihin sekä ulkomaille soitettaessa veloitetaan palvelu- tai ulkomaanpuhelumaksun lisäksi matkapuhelinmaksu
0,09 €/min. 13.1.2018 voimaan tulleen uuden maksupalvelulain mukaan mobiililiittymien liittymäkohtainen kuukausittainen palvelupuheluiden (0600- ja 0700 alkuiset) maksimi käyttöraja on 300€/kk. Videopuhelut kotimaisiin matkapuhelinliittymiin maksavat 0,2358€/min.
Käyttö EU/ETA-alueella: Matkustettaessa EU/ETA-maissa puhelut sekä teksti- ja multimediaviestit normaalihintaisiin
numeroihin Suomeen, oleskelumaahan tai muihin EU/ETA-maihin veloitetaan kotimaan hinnalla. Tiedonsiirrosta perittävä
veloitus mainittu kunkin liittymätyypin kohdalla erikseen.
Käyttö muualla ulkomailla: Laskutus tapahtuu erillisen ulkomaanpuheluhinnaston mukaan.
Tiedonsiirron oletussaldoraja EU:n ulkopuolisissa maissa on 50€/laskutuskausi.
Soitonsiirrot: Suomessa omaan vastaajaan maksutta, muista soitonsiirroista peritään hinnaston mukainen puhelumaksu.
EU-alueella soitonsiirrot omaan vastaajaan maksutta, muissa maissa soitonsiirrosta veloitetaan ulkomaan puheluhinnaston mukaisesti.

