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Torstaista eteenpäin Moin asiakkaat ovat voittajia – EU-maissa puhutaan kotimaan hinnoin
Moi Mobiilin asiakkaat voivat 15. kesäkuuta alkaen käyttää puhelimiaan EU-maissa kotimaan hinnoilla,
mukaan lukien puhelut ja tekstiviestit. Samaan pakettiin kuuluu myös kohtuullinen määrä dataa, mikä riittää
hyvin perusreissuun.
Euroopan parlamentin vahvistamien säännösten mukaan torstaista alkaen EU- ja ETA-maissa saa käyttää
puhelintaan kotimaan hinnoin. Moi Mobiilin asiakkaat kuuluvat automaattisesti voittajiin, sillä uudet hinnat
koskevat heitä ilman mitään lisäasetuksia tai liittymä muutoksia. Puhelut ja tekstiviestit EU- ja ETA-maissa
ovat saman hintaisia kuin kotimaassakin. Dataa on käytössä kohtuullisesti, mikä riittää normaali
matkusteluun. HD-elokuvia ei kannata ulkomailla kännykän datalla katsella, mutta esimerkiksi viikon
lomalla joka päivä voi vaikkapa kurkistaa Facebookiin tai tarkistaa sähköpostit.
Moi Mobiilin kuuden euron perusliittymien omistajat voivat surffailla ulkomailla kotimaan hinnoin 1 Gt
saakka, ja rajattomissa liittymissä kohtuukäytön raja ulkomailla on 2 Gt:a. Sen jälkeen EU:ssa peritään
kotimaan hinnan lisäksi vain 3,5€/Gt
Moin liittymien käyttö on kuitenkin huoletonta myös ulkomailla, koska erilliset tekstiviestit muistuttavat
asiakkaita dataroaming-hinnoista. Kun kohtuullisen käytön raja on ylittymässä, asiakas saa tästä ilmoituksen
puhelimeensa.
Uudet dataroaming-palvelut tulevat Moi:n asiakkaille käyttöön automaattisesti, kun asiakas lähtee
ulkomaille. Moi ei muuta kotimaan hintojaan eikä asiakkaan tarvitse ostaa mitään lisäpalveluita.
Ohessa suuntaa antavia vinkkejä datan kulutuksesta (1 Gt = 1024 Mt ja 1 Mt = 1024 kt):
•
•
•
•

Yhden sähköpostin vastaanottaminen ja lukeminen 50 kt. Huomaathan, että liitetiedostot voivat
kuluttaa hyvinkin suuria datamääriä!
Nettisivun selailu 1 Mt
Kaksi minuuttia Facebookissa 1 Mt ja yksi biisi Spotifyssä 3 Mt
Viiden minuutin videon lataaminen normaalilla 360p laadulla YouTubesta 4 Mt ja koko elokuvan
lataaminen SD tason kuvalla 2 Gt. Esim. Netflixin yksi tunti HD tason kuvaa voi käyttää 3 Gt.
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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.

