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Lounea Rajaton Hinnasto 
 
Hinnasto on voimassa 1.9.2020 alkaen. 
Aktivointi valmiiseen liittymään on maksuton. 
 
 
KUUKAUSIMAKSUT 
 
Puhepalvelu Lounea Rajaton 24,90 €/kk 
 
Lounea Vastaaja  maksuton 
 
 
AINA ILMAISET PUHELUT 
 
Puhelut Lounea vastaajaan maksuton 
 
Puhelut Lounean Puhepalvelu 
puhelimiin 1)   maksuton 
 
 
 
KUUKAUSIMAKSUUN SISÄLTYVÄT PUHELUT 
 
Kuukausimaksu sisältää 3000 min/kk asti 2) rajattomasti puheluita  
kotimaisiin muihin lankapuhelimiin sekä kotimaisiin matkapuhelimiin.  
 
Hinnat tämän ylitse menevältä osalta: 
 
Puhelut muihin kotimaisiin  
lankapuhelimiin  5,50 snt/min 
   
Matkapuhelut kotimaahan  15,90 snt/min  
Matkapuhelumaksun lisäksi veloitetaan paikallisverkkomaksu 3000min/kk ylittäviltä puheluilta. 
 
 
 
 
MUUT PUHELUMAKSUT 
 
Paikallisverkkomaksu (PVM) 3) 5,50 snt/min 
 
Puhelut palvelunumeroihin 4) Palveluoperaattorin hinta 
Palvelupuhelumaksun lisäksi veloitetaan paikallisverkkomaksu. 
 
Ulkomaanpuhelut 5)  Puheluoperaattorin hinta 
 
 
 
 
 
Kaikki hinnat sisältävät 24% arvonlisäveroa. Yleiset sopimusehdot kuluttajille sekä 
palvelukuvauksen löydät Lounean verkkosivuilta tai myymälästämme. 
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(1 Puhelut Lounea Rajaton, Lounea Winha ja Warma Puhepalveluihin, Lounea Kuvapuhelimiin sekä 
Valokaista/Kuitukotiin/ESP Kuituliittymä VoIP-puhelimiin: Numerot joissa operaattori on Finnet, Länsilinkki ja 
yhteistyöyhtiöt, teleyritystunniste 23. www.siirretytnumerot.fi tai 0800 02202.  
Voit varmistaa puhelun ilmaisuuden myös valitsemalla puhelun alkuun tunnuksen 90001. Mikäli puhelu yhdistyy 
normaalisti, numero kuuluu ilmaisiin suuntiin, joihin voit siis soittaa jatkossa ilman 90001-tunnusta. Jos numero 
kuuluu maksullisiin suuntiin, puhelu ei yhdisty ja saat tiedotteen. 
Poikkeus: Matkapuhelinverkkoon siirretyt entiset lankanumerot, Lounea Kotipuhelin.  
 
(2 Puheluminuuttien 3000 min/kk palvelun kuukausimaksuun sisältyvä osa vähennetään ensisijaisesti 
matkapuheluista, sitten puheluista lankapuhelimiin. Asiakas saa ilmoitukset mahdollisesta rajojen täyttymisestä 
palvelukuvauksessa kerrotuilla tavoilla.   
 
(3 Paikallisverkkomaksu(pvm): korvaus paikallisen puhelinverkon käytöstä matka-, palvelu- ja 
ulkomaanpuheluiden yhteydessä. Matkapuheluiden pvm:t kuuluvat kuukausimaksuun 3000 min/kk osalta. 
 
(4 Yksittäisen palvelupuhelun verollinen maksimiveloitus on 1.2.2018 alkaen 50 € / puhelu. Kaikkien 
palvelupuheluiden maksiveloitus on 250 € kuukaudessa. Näiden rajojen tultua täyteen uudet palvelupuhelut 
estetään, joko kyseiseen palvelunumeroon tai kaikkiin palvelunumeroihin. Nämä puheluestot poistuvat 
automaattisesti kun kuukausi vaihtuu. Rajoitukset perustuvat Suomen maksupalvelulakiin. 
 
(5 Lounean ulkomaanpuheluiden hinnaston mukaisesti, edellyttäen että ulkomaansuunnaksi valitaan 00. Muilla 
operaattori-prefixeillä kyseisen operaattorin hinta. Hinnasto on saatavilla Lounean verkkosivuilla www.lounea.fi 
tai asiakaspalvelusta.  
EU:n säädösten mukaiset maksimihinnat puheluista toiseen EU-maahan eivät välttämättä toteudu jos 
ulkomaansuunnaksi valitaan muuta kuin 00. 
Turvallisuussyistä puhelimestasi ei voi oletusarvoisesti soittaa ulkomaanpuheluita EU-alueen ulkopuolisiin maihin, 
poislukien Sveitsi ja Pohjoismaat. Jos haluat soittaa myös EU-alueen ulkopuolelle tai estää kaikki 
ulkomaanpuhelut liittymästäsi, otathan yhteyttä Lounean asiakaspalveluun, muutokset ovat maksuttomia.    
 
 
 
 
 


