
Tästä palvelukuvauksesta näet, mitä hankkimaasi 
palveluun kuuluu. Palvelukuvaus on osa Telia Kamu 
-sopimustasi.

Yleiskuvaus
Telia Kamu on Telia Finland Oyj:n (”Telia”) kuluttaja-asiak-
kaille suunnattu palvelu, jolla voi soittaa puheluita ja lähet-
tää tekstiviestejä rajattomasti valittuihin Telian liittymiin sekä 
yhteen toisen kotimaiseen operaattorin liittymään kiinteällä 
kuukausimaksulla. Toisen operaattorin liittymä voi olla mat- 
kapuhelin- tai lankaliittymä. Vastaanottamasi puhelut ja vies- 
tit hinnoitellaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mu-
kaisesti. 

Rajoitukset
Palveluun voi liittää 1–6 numeroa.

Laskutus
Palvelusta laskutetaan kulloinkin voimassa olevan hinnas-
ton mukaiset maksut. Maksut veloitetaan sen liittymän las-
kulla, jolla palvelu on tilattu. 

Kun laskutettavaa liittymää koskeva palvelusopimus päät-
tyy, myös Kamu-sopimus päättyy automaattisesti.

Jos palveluun kytketyn liittymän palvelusopimus päättyy tai 
liittymä siirtyy toiselle operaattorille, liittymä poistuu au-
tomaattisesti Kamu-palvelusta ja puheluista sekä teksti-
viesteistä tähän liittymään veloitetaan kulloinkin voimassa 
olevan hinnaston mukaiset maksut. Saat tekstiviestillä il-
moituksen, kun liittymä poistuu palvelusta.

Palvelun kuukausimaksuun kuulumattomista puheluista ja 
tekstiviesteistä veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hin-
naston mukaiset maksut. Ulkomailta Kamu-palveluun lii-
tettyyn liittymään soitetut puhelut ja lähetetyt tekstiviestit 
veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. 
Matkapuhelimella ulkomailla vastaanotetuista Kamu-pu-
heluista laskutetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston 
mukainen vastaanottomaksu.

Muut lisäpalvelut
Voit soittaa Kamu-puheluja ja lähettää tekstiviestejä, vaik-
ka Saldosopimus-palvelun raja ylittyisi. Liittymässä, jossa 
on Kamu-palvelu, ei voi yhtäaikaisesti olla voimassa Telia 
Kotisoitto -palvelua.

Jos käytössä on Multi-SIM-palvelu, myös rinnakkaisliitty-
mällä soitetut puhelut sisältyvät palvelun kuukausimaksuun.

Vastaajaan soitetut puhelut eivät kuulu palvelun kuukau-
simaksuun.

Jos Kamu-palveluun liitetystä numerosta on tehty soiton-
siirto toiseen liittymään, veloitetaan siirron tekijältä soiton-
siirrosta liittymätyypin mukainen maksu soitonsiirtohinnas-
ton mukaisesti.

Muut ehdot
Telia voi muuttaa tätä palvelukuvausta. Asioihin, joita täs-
sä palvelukuvauksessa ei mainita, sovelletaan kulloinkin 
voimassa olevia Telian palveluiden yleisiä toimitusehtoja 
kuluttaja-asiakkaille
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