Vertailusivustoja verkossa
Kuluttajaliitto on koonnut avuksesi verkossa toimivia erilaisia hintojen ja palvelujen vertailusivustoja.
Kuluttajaliitto ei vastaa listalla esiintyvien toimijoiden tietojen muutoksista tai sisällöistä.

Useita tuoteryhmiä
vertaa.fi
Vertaa.fi on Suomen suurin ja tunnetuin hinta- ja tuotevertailusivusto, jossa vierailee yli 50 000 kävijää
päivässä. Vertaa.fi tarjoaa tavan verrata tuotteita, palveluja, hintoja, toimitusmaksuja ja toimitusaikoja,
minkä jälkeen kävijä voi valita parhaan toimittajan. Vertaa.fi ei itse myy mitään tuotteita. Kävijä ohjataan
sopivalle tarjouksentekijälle. Vertaa.fi pyrkii vertaamaan tuotteita, hintoja ja tarjoajia keskenään
mahdollisimman puolueettomasti.
Suosituimpia kategorioita: - lentoliput - matkapuhelimet - tabletit - digikamerat - sykemittarit - konsolit
Vertaa.fi on osa Compare Groupia. Maksuton.

hintaseuranta.fi
Hintaseuranta.fi:ssä käy kuukausittain satoja tuhansia kuluttajia etsimässä parhaita tuotteita ja
ostopaikkoja. Hintaseuranta.fi hakee kaupan tuotetiedot joka yö automaattisesti kaupan www-sivuilta.
"Hae yli 1,5 miljoonan tuotteen joukosta."
- Viihde ja elektroniikka - Tietotekniikka - Koti ja perhe - Tyyli ja hyvinvointi - Liikkuminen ja ulkoilu Matkailu
Hintaseuranta.fi on Sanoma Media Finlandin ylläpitämä palvelu. Maksuton.

hintaopas.fi
Hintaopas.fi on riippumaton ja Suomen kattavin tuotteiden vertailupalvelu. Hintaopas sisältää yli 400
suomalaisen ja ulkomaisen verkkokaupan hinta- ja tuotetiedot. Palvelu pyrkii kattamaan kaikki
verkkokaupat huolimatta siitä, ovatko ne Hintaoppaan asiakkaita vai eivät. Kuluttajilla on mahdollisuus
antaa tuotteille sekä verkkokaupoille arvosanoja. Palvelusta voi tarkistaa myös, miten myyjän hinta on
viime aikoina muuttunut. Hintaoppaan taustalla on Tori.fi:n omistaja norjalainen mediakonserni Schibsted.

vertaaensin.fi
On rahoitustuotteiden, kuten lainojen ja luottokorttien vertailusivusto. Sivuston tarkoituksena on auttaa
kuluttajaa löytämään lainat ja luottokortit edullisimpaan hintaan. Sivusto näyttää lainan todellisen
vuosikoron sekä lainaan sisältyvät kustannukset, kuten esimerkiksi avausmaksun ja tilinhoitomaksut.

kaupanhinta.fi
”Etsi ja löydä miljoonien tuotteiden halvin hinta eri verkkokaupoissa.”
Useita kategorioita, mm. - Autoilu - Kauneus, terveys ja hyvinvointi - Koti ja puutarha - Kodinkoneet ja
kodinelektroniikka - Matkapuhelimet - Tietotekniikka - Vapaa-aika ja viihde
Julkaisija ja ylläpitäjä Fastup Media.

kilpailuttaja.fi
Kilpailuttaja.fi -palvelussa voit vertailla ja kilpailuttaa: - sähkösopimuksia - GSM-liittymiä - autovakuutuksia lainat - lentolippuja ja hotelleja
Palvelussa on valmiiksi kilpailutettuja sähkötarjouksia useilta eri sähköyhtiöiltä. Palvelu laskee edullisimman
tarjouksen syötettyjen tietojen perusteella. Palvelun kautta voi tehdä uuden sähkösopimuksen.
Liittymävertailu listaa tarjoukset hintajärjestyksessä ja näyttää mitä kukin liittymä sisältää. Voit tilata uuden
liittymän tai vaihtaa operaattoria.
Palvelun avulla voit vertailla eri vakuutusyhtiöiden vapaaehtoisia autovakuutustarjouksia keskenään.
Tutustu aina vakuutuksen tuoteselosteeseen ja vakuutusehtoihin vakuutusta ostaessasi.
Lainavertailu on palvelu, joka auttaa sinua kulutusluottojen ja asuntolainojen kilpailuttamisessa.
Vertaa lentoja, hotelleja ja varaa matka matkanjärjestäjän nettisivuilta. Vertailu kattaa yli 500 lentoyhtiötä.
Mukana yli 800.000 hotellia Suomessa ja ulkomailla.
Kilpailuttaja.fi-palvelun tuottaa Energy Brokers Finland Oy. Yritys on työntekijöidensä omistama osakeyhtiö.
Palvelu on ideoitu, kehitetty, rakennettu ja ylläpidetty suomalaisin voimin. Maksuton.

sahkonhintavertailu.fi
Energiaviraston ylläpitämä sähkön hintavertailusivusto. Voit vertailla sähköntoimittajien hintoja. Myös
hintatilasto-osa. Voit tarkastella sähkön hintakehitystä erilaisilla hakuehdoilla ja tutkia sähköenergian-,
siirron- tai sähkön kokonaishintaa verollisena tai verottomana. Voit tarkastella nimellishintojen (snt/kWh)
kehitystä, hintojen suhteellista muutosta tai reaalihintojen kehitystä.

tarjouslaari.com
Alennuskoodeja verkkokauppoihin, automaattisesti päivittyvä listaus verkkokauppalinkeistä ja
tuotepoiminnoista ja tarjouksista.
Muutama hintavertailu: pikalaina, joustolaina ja autonrenkaat.

ruokamenot.fi
Tarjouslinkit kauppojen ja tavaratalojen tarjouksiin. Lisäksi mm. reseptejä ja säästövinkkejä.

Viestintä ja tietoliikennepalvelut
Laajakaistapalvelujen hintavertailutietoja.
www.viestintävirasto.fi/tietoatoimialasta/tietoatarjonnastajahinnoista/internetpalvelut.html
Kiinteiden ja langattomien laajakaistapalvelujen hintavertailuun on koottu mahdollisimman kattavasti
Suomen kaikista kunnista eri palveluntarjoajat ja liittymätyypit nopeusluokittain. Kiinteiden
laajakaistaliittymien hintoja voi etsiä kuntakohtaisesti. Vertailu perustuu palveluntarjoajien julkisista
hinnastoista kerättyihin hintoihin.

Langattomien laajakaistaliittymien hintavertailut
www.viestintavirasto.fi/tietoatoimialasta/tietoatarjonnastajahinnoista/internetpalvelut/langattomatyhteyd
et.html
Langattomista laajakaistaliittymistä on hyötyä erityisesti haja-asutusalueilla, joilla ei ole tarjolla kiinteitä
laajakaistayhteyksiä. Yleisimpiä langattoman laajakaistayhteyden tekniikoita ovat 3G, 4G ja WiMAX.

Teleyritykset julkaisevat asiakaspalveluiden vastausajat
https://www.viestintavirasto.fi/tietoatoimialasta/tietoatarjonnastajahinnoista/internetpalvelut/teleyrityste
nasiakaspalvelut.html
Voit vertailla teleyritysten palvelujen laatua tutustumalla yritysten neljännesvuosittain ilmoittamiin asiakasja neuvontapalvelujen vastausaikoihin. Viestintävirasto velvoittaa teleyritykset julkaisemaan vastausajat.

Nopean laajakaistan saatavuus Suomessa
https://www.viestintavirasto.fi/tietoatoimialasta/tietoatarjonnastajahinnoista/internetpalvelut/nopeideny
hteyksiensaatavuus.html
Nopealla kiinteän verkon laajakaistalla tarkoitetaan laajakaistaliittymää, joka mahdollistaa vähintään 30
Mbit/s -tiedonsiirron ja joka on toteutettu kiinteän maa- tai ilmakaapeliverkon avulla. Käyttäjän kotona
sijaitseva päätelaite mahdollistaa usean langattoman laitteen rinnakkaisen käytön WLAN:in avulla myös
kiinteän verkon laajakaistaliittymissä. Tällä sivulla kerrotaan nopeiden laajakaistayhteyksien
saatavuustiedot maakunnittain ja kunnittain vuoden 2014 lopussa.

Vertaile matkapuhelinliittymien hintoja
https://www.viestintavirasto.fi/tietoatoimialasta/tietoatarjonnastajahinnoista/puhelinpalvelut.html
Viestintävirasto on kerännyt matkapuhelinoperaattorien verkkosivuilta tietoa operaattorien tarjoamista
kuluttajaliittymistä. Virasto ei vastaa hintojen oikeellisuudesta. Tässä osiossa on vertailtu
matkapuhelinliittymien käyttökustannuksia seitsemän erilaisen käyttäjäprofiilin avulla.

Yritysnumeroihin soittamisen hinnat
https://www.viestintavirasto.fi/tietoatoimialasta/tietoatarjonnastajahinnoista/puhelinpalvelut/yritysnume
roihinsoittaminen.html
Alla olevasta taulukossa ovat valtakunnallisiin yritysnumeroihin soittamisen hinnat, jotka kunkin
numeroalueen teleyritys määrittelee. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Hinnat muihin valtakunnallisiin
yritysnumeroihin löydät oman teleyrityksesi hinnastosta.

Teleyritykset julkaisevat asiakaspalveluiden vastausajat
https://www.viestintavirasto.fi/tietoatoimialasta/tietoatarjonnastajahinnoista/puhelinpalvelut/teleyrityste
nasiakaspalvelut.html
Voit vertailla teleyritysten palvelujen laatua tutustumalla yritysten neljännesvuosittain ilmoittamiin asiakasja neuvontapalvelujen vastausaikoihin. Viestintävirasto velvoittaa teleyritykset julkaisemaan vastausajat.

Tukkupalveluiden hintavertailu
https://www.viestintavirasto.fi/tietoatoimialasta/tietoatarjonnastajahinnoista/tukkupalvelut.html
Viestintävirasto on vertaillut huomattavan markkinavoiman (HMV) teleyritysten tilaajayhteyksien hintoja.
Vertailussa ovat mukana tilaajayhteyden asennus- ja kuukausimaksut.

