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Moi Mobiili uudistaa tuotevalikoimaansa
Tuore matkapuhelinoperaattori Moi Mobiili uudistaa tuotteitaan. Jatkossa Moi-liittymiä voi
tilata halutessaan yksi kerrallaan. Yksi 4G-liittymä maksaa 6 euroa kuukaudessa, ja sisältää 4
gigaa dataa. Aiemmin Moi-liittymät oli paketoitu vähintään kolmen liittymän paketteihin,
joiden data pystyttiin jakamaan liittymien kesken. Liittymien paketointi on yhä mahdollista
myös muutoksen jälkeen.

Uudet rajattomat: data ja puhe
Moi Mobiili lanseeraa myös uudet rajattomat puhe- ja datapaketit. Moi-liittymään voi
hankkia erikseen simmikohtaisen rajattoman datan 12 euron lisähintaan kuukaudessa.
Tuoteuudistuksen myötä rajattoman datan liittymiä ei lasketa mukaan yhteiseen
liittymäpakettiin, jolloin yhteisestä datasta vähenee 4 gigaa rajattoman datan liittymää
kohti. Vastineeksi Moi Mobiili on alentanut rajattoman datan kuukausihinnan 15 eurosta 12
euroon.
Jaettu puhepaketti poistuu myynnistä ja uutena palveluna Moi Mobiililla on asiakkaiden
pyynnöstä rajaton puhepaketti, jonka kuukausihinta on 10 euroa. Sen voi valita juuri niihin
liittymiin, joita perheen puhelörpöt käyttävät.

Vanhoilla asiakkailla valinnanvapaus
Muutokset tulevat voimaan heti, ja jo olemassa olevat asiakkaat voivat itse valita Mun Moi palvelusta jatkavatko he vanhoilla tuotteilla ja hinnoilla, vai haluavatko he vaihtaa uusiin.
Yhteenveto:
•
•
•
•
•

Uutta: Liittymät voi ostaa yksi kerrallaan
Kuukausihinta 6 € / 4G-liittymä (sis. 4 Gt dataa)
Hinnanmuutos: Rajaton datapaketti + 12 € / kk (gigat eivät siirry)
Rajaton puhepaketti + 10 € / kk
Jaettu puhepaketti poistuu valikoimista
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Moi Mobiili
Moi on uusi suomalainen palveluoperaattori, joka toimii DNA:n mobiiliverkossa. Palveluoperaattoriksi
kutsutaan mobiililiittymiä myyvää yritystä, jolla ei ole omaa televerkkoa, vaan joka vuokraa sitä joltain
verkko-operaattorilta. Moin taustalla oleva yhtiö perustettiin viime keväänä ja liittymien myynti alkoi
huhtikuussa 2016. Yrityksen moderni palvelualusta on luotu asiakaslähtöisen toimintamallin
varmistamiseksi. Moi käyttää digitaalisia ja modulaarisia teknologiaratkaisuja.

