
  

 
 

 

Interneto funkcijų užsakymo sąlygos 

1. Namų interneto valdymo funkcijas galima užsisakyti www.manobalticum.lt savitarnos 
svetainėje. 

2. Šiuo metu savitarnos svetainėje klientai gali užsisakyti šias funkcijas: 
Peržiūrėti statinio IP adreso (-ų) informaciją 
Keisti Wi-Fi nustatymus 
Perkrauti maršrutizatorių 
Apriboti puslapius 
Valdyti prijungtus įrenginius 
Apriboti internetą (išplėstinis) 
Apriboti internetą 
Didinti spartą 
 
 

Šviesolaidinis tinklas 10-200 Mbps 300-500 Mbps 600 Mbps – 1 Gbps 

Belaidis tinklas 5-10 Mbps 20 Mbps 30 Mbps 

IP adresų informacija + + + 

Keisti Wi-Fi nustatymus + + + 

Perkrauti maršrutizatorių + + + 

Apriboti puslapius 

1,50 €/mėn. 

+ + 

Valdyti prijungtus įrenginius + + 

Apriboti internetą (išplėstinis) 1,50 €/mėn. + 

Apriboti internetą + + 

Didinti spartą* 1,50 €/mėn. už kiekvieną +100 Mbps 

 

*galioja Išmaniajam internetui, kuris teikiamas esant techninei galimybei, namuose, kuriuose įrengtas Išmaniojo  interneto 

tinklas. 

3. Papildomos interneto funkcijos: IP adresų informacija, Keisti Wi-Fi nustatymus, Perkrauti 
maršrutizatorių – yra nemokamos. 

4. Klientams, turintiems iki 200 Mbps interneto planus šviesolaidiniame tinkle arba iki 10 
Mbps interneto planus belaidžiame tinkle, papildomos interneto funkcijos: Apriboti 
puslapius, Valdyti prijungtus įrenginius, Apriboti internetą (išplėstinis) yra užsakomos kaip 
vienas paketas, kurio kaina yra 1,50 €/mėn.  

5. Klientams, turintiems interneto nuo 300 Mbps iki 500 Mbps planus šviesolaidiniame tinkle 
arba 20 Mbps planą belaidžiame tinkle visos funkcijos yra nemokamos, išskyrus Apriboti 
internetą (išplėstinis). Jos užsakymo kaina – 1,50 €/mėn. 

6. Klientams, turintiems nuo 600 Mbps iki 1 Gbps interneto planus šviesolaidiniame tinkle 
arba 30 Mbps planą belaidžiame tinkle, visos papildomos interneto funkcijos yra 
nemokamos (išskyrus Didinti spartą). 

http://www.manobalticum.lt/


  

 
 

 
 

7. Išmaniojo interneto klientai gali pasididinti interneto spartą 100 Mbps intervalais iki 1 Gbps. 
Kiekvieno 100 Mbps kaina +1,50 €/mėn. Pasirinkus pageidaujamą spartą, ši bus pakeista iš 
karto, o papildomas abonentinis mokestis bus priskaitytas už einamąjį mėnesį. Klientas bet 
kada gali sumažint spartą iki pageidaujamos arba grįžti į pradinę, tačiau sparta bus pakeista 
ir mokestis sumažės proporcingai nuo ateinančio mėnesio pirmos dienos. 

8. Išmaniojo šviesolaidinio interneto klientams suteikiama galimybė išbandyti maksimalią 
spartą 24 valandoms nemokamai (vieną kartą per mėnesį, antras ir kt. kartai po 1,50 €).  
Užsisakius maksimalią spartą, 1 Gbps sparta aktyvuojama iš karto 24 valandomis. 

9. Šviesolaidinio ir belaidžio interneto klientai gali pasididinti interneto spartą išsiuntę 
užklausą savitarnos svetainėje (pasirinkę pageidaujamos paslaugos planą ir sutarties 
laikotarpį). Po užklausos išsiuntimo, su klientu bus susisiekta asmeniškai per 24 val. darbo 
dienomis. Kaina padidės atitinkamai, pagal pasirinktą  spartos planą, pritaikius galiojančias 
akcijas ar pasiūlymus. 

10. Visos šios papildomos namų interneto valdymo funkcijos teikiamos tik su nuomojamais 
MikroTik maršrutizatoriais Balticum tinkle. 

 

  

 

 

 

 


