
 

 
 

 

Partnerio, UAB „Bitė Lietuva“ mobiliojo interneto specialiosios paslaugų teikimo sąlygos.  

Techninės mobilaus interneto paslaugos teikimo sąlygos 

• Minimalus vidutinis paslaugos užtikrinamas greitis Bitės tinklu jungiantis prie Bitės ir kitų paslaugų tiekėjų 
tinklų siekia apie 16 kbps. 

• Paslaugos pateikiamumas – 95%. Paslaugos pateikiamumas – laikotarpis, skaičiuojamas per mėnesį, 
kada Jums užtikrinama galimybė naudotis paslauga. Techninės profilaktikos laikas, vertinant paslaugos 
pateikiamumą, nėra įskaičiuojamas į paslaugos neteikimo laikotarpį.  

• Pasirašydami paslaugų teikimo sutartį Jūs patvirtinate, kad Jums yra žinoma paslaugos veikimo zona, taip 
pat esate informuoti, kad su naujausiais paslaugos veikimo zonos žemėlapiais galite susipažinti internete 
adresu http://www.bite.lt/lt/about/network/coverage.                                                       

• Pasirašydami paslaugų teikimo sutartį Jūs patvirtinate, kad Jums žinomi minimalūs reikalavimai 
naudojamai techninei ir programinei įrangai ir suprantate, kad mobiliojo interneto paslaugai gauti yra 
reikalinga: 

• mobiliojo ryšio duomenų perdavimo įranga, palaikanti EGPRS/GPRS/GSM 900/1800 ir/arba 
HSDPA/UMTS, ir/arba LTE/LTE-Advanced technologijas; 

• įrenginys su legalia operacine sistema, kurioje įdiegtas TCP/IP protokolas bei papildoma programinė 
įranga, užtikrinanti prisijungimą prie Bitė Lietuva tinklo; 

• įsitikinti, kad naudojamas įrenginys yra suderinamas su mobiliojo ryšio įranga, taip pat, kad įrenginio 
operacinė sistema suderinama su mobiliojo ryšio įrangos programine įranga;  

• įsitikinti, jog naudojamas įrenginys turi pakankamai resursų (procesoriaus spartos, operatyviosios 
atminties, standžiojo disko talpos) mobiliojo interneto paslaugos patikimam veikimui. 

• Pasirašydami paslaugų teikimo sutartį patvirtinate, kad Jums yra žinoma įsigyjamos mobiliojo ryšio įrangos 
specifikacija ir reikalingi naudojamo įrenginio resursai, užtikrinantys programinės įrangos, reikalingos 
prisijungti prie UAB „Bitės Lietuva“ tinklo, veikimą. 

• Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad naudojimosi mobilaus interneto paslauga metu turite įsitikinti ir imtis 
visų įmanomų priemonių, kad naudojamame įrenginyje nebūtų žalingų programų ir/arba virusų, kurie 
galėtų neigiamai veikti Jūsų ir kitų UAB „Bitė Lietuva” tinkle esančių vartotojų mobiliojo interneto paslaugos 
naudojimą.    

Paslauga „Interneto apsauga“: 

• Paslauga „Interneto apsauga“ Jums naršant internete saugos Jūsų išmanųjį įrenginį telefoną nuo: 
• pavojingų svetainių, kurios galimai: 

.1. turi paslėptą kenksmingą programinę įrangą (pvz., virusus arba „Trojos arklius“), galinčią pakenkti Jūsų 
išmaniajam įrenginiui arba įsilaužti į išmanųjį įrenginį ir be Jūsų sutikimo panaudoti jame esančią 
informaciją neteisėtai veiklai; 

.2. „apsimeta“ kitomis svetainėmis (pvz., bankų puslapiais ar elektroninėmis parduotuvėmis) ir taip mėgina 
iš Jūsų gauti svarbią finansinę ar kitą informaciją, galimai išvilioti, pasisavinti Jūsų lėšas ir / ar 
asmeninius duomenis;  

.3. gali perimti Jūsų išmaniojo įrenginio kontrolę ir ją naudoti nelegaliai veiklai, pvz., kitų vartotojų atakoms 
vykdyti.  

• mėginimo parsisiųsti galimai virusais užkrėstus failus. 
• Paslauga „Interneto apsauga“ sustabdys interneto vartojimą apsaugos programai užfiksavus grėsmę Jūsų 

išmaniajam įrenginiui ir perspės apie aptiktą pavojų. Jūs pats galėsite nuspręsti, ar norite tęsti ir toliau 
naršyti svetainėje / atsisiųsti failą, ar norite likti saugus ir pageidaujamos informacijos ieškoti kituose, labiau 
patikimuose šaltiniuose. 

• Dėl nuolatos kintančių grėsmių ir jų pobūdžio, kiekio, veikimo principų ir kitų aplinkybių nei BITĖ, nei 
sprendimo partneriai, negali prisiimti atsakomybės dėl galimo duomenų praradimo arba mobiliojo telefono 
sugadinimo tuo atveju, jeigu virusas ar kita grėsmė nebūtų aptikti. Todėl jei išmaniajame įrenginyje turite 
daug ypač vertingos informacijos ar pageidaujate turėti dar didesnę apsaugą, rekomenduojame naudotis 
ir kitais išmaniųjų įrenginių apsaugos sprendimais.  

• Paslauga galioja tik duomenims, perduodamiems per UAB „BITĖ Lietuva“ tinklą Lietuvoje. 
Paslauga neveikia naudojantis internetu keliaujant užsienyje, kitais tinklais, taip pat nesaugo nuo kitokiais 
būdais į išmanųjį įrenginį  patekusios kenksmingos programinės įrangos arba jei siunčiami ar gaunami 
duomenys yra koduoti. 
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