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Moi Mobiili yhteistyöhön  Viaplayn kanssa 
 

Uusi suomalainen mobiilioperaattori Moi on tehnyt ensimmäisen partnerisopimuksensa 
suoratoistopalvelu Viaplayn kanssa. Sopimuksen myötä Moi tarjoaa kaikille asiakkailleen 
Viaplayn sarjat, elokuvat ja lastenohjelmat ilmaiseksi kahdeksi kuukaudeksi rajattoman datan 
tilauksen yhteydessä. 
 
– Moin asiakastietojen perusteella, Moi-simmien käyttäjät käyttävät keskimäärin yli 12 gigaa dataa 
liittymää kohden kuussa. Eli Moi asiakkaat  käyttävät puolet enemmän dataa kuin suomalaiset 
mobiilikäyttäjät keskimäärin. Moin asiakkaiden tiedonsiirrosta jo 90 prosenttia kulkee 4G 
verkossa. Tästä syystä on hienoa, että Moi voi tarjota käyttäjilleen juuri Moi-liittymälle sopivan 
asiakasedun,eli huippuleffoja ja sarjoja,  toimitusjohtaja  Petri Lahtinen kommentoi.  
 
Poikkeuksellista sopimuksessa on myös se, että Moi tarjoaa edun myös vanhoille asiakkailleen, 
joilla on rajaton data.  

  
– Yleensä etusopimukset tarjotaan vain uusasiakasmyyntiin, mutta meille oli oleellista, että myös 
vanhat asiakkaamme saavat samat edut, Lahtinen jatkaa. 

 
–  Rajaton data mahdollistaa loistavasti viihteen kuluttamisen eri mobiililaitteilla. Viaplayn asiakkaat 
saavat käyttöönsä valtavasti uusimpia elokuvia, lastenohjelmia ja kokonaisia tuotantokausia 
suosikkisarjoista, joista löytyy varmasti mieluisaa katsottavaa kaikille perheenjäsenille. 
Ainutlaatuista Viaplaylle on myös offline -toiminto, jolloin elokuvia ja sarjoja voi ladata mukaan ja 
katsoa myös ilman nettiyhteyttä, kuvailee Viaplayn toimitusjohtaja Jonas Karlén.  
 

Faktoja Moi:n asiakkaiden datan käytöstä:  
 

1. Yli 90 % (93,3 % tarkalleen) kaikesta verkossa kulkevasta datasta käytetään 4G-laitteella  
2. Moin asiakkaiden keskikäyttö oli syyskuussa 12 GB/kk/simmi  
3. WLAN-tukiasemaan liitettyjen simmien keskikäyttö on kymmenkertainen keskiarvoon 

verrattuna (79GB/kk vs. 6,4GB/kk älypuhelinkäyttäjät)  
4. Myös puhelinkäyttäjissä erottuu selvä heavy user -segmentti (10 % käyttää 75 % datasta)  
5. IPhone käyttäjät ovat hiukan ahkerampia datan käyttäjiä verrattuna Android-käyttäjiin  

 
Lisätiedot: 
 

CEO Petri Lahtinen  
045 787 04 727 
www.moimobiili.fi 
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Moi Mobiili 
 

Moi on uusi suomalainen palveluoperaattori, joka toimii DNA:n mobiiliverkossa. Moin taustalla 
oleva yhtiö perustettiin viime keväänä ja liittymien myynti alkoi toukokuussa 2016. Yrityksen 
moderni palvelualusta on luotu asiakaslähtöisen toimintamallin varmistamiseksi. Moi käyttää 
digitaalisia ja modulaarisia teknologiaratkaisuja. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


