Akcija „Žiema 2018/2019“
Su internetu ir televizija – dronas dovanų!
Užsakomos paslaugos kartu – vienas iš interneto planų su vienu iš televizijos paketų.

Paslaugų rinkiniai
300 Mbps Internetas
Išmaniosios TV paketai Startas ir Daugiau TV
300 Mbps Internetas
Skaitmeninis Pagrindinis HD
600 Mbps
Išmaniosios TV paketai Startas ir Daugiau TV
600 Mbps
Skaitmeninis Pagrindinis HD
1 Gbps
Išmaniosios TV paketai Startas ir Daugiau TV
1 Gbps
Skaitmeninis Pagrindinis HD

Įprastos
paslaugų
kainos per
mėnesį

Paslaugų
kainos su
nuolaida per
mėnesį

29,50 €

Dovana

21,90 €

28 €
35,50 €

26,40 €

34 €

Dronas DJI Tello
Drone

39,50 €

28,80 €
38 €

Registracija ir įranga
Įprasta kaina per
mėnesį
GIGA modemas ir maršutizatorius
užsisakius GIGA internetą
Maršrutizatoriaus nuoma užsisakius
Šviesolaidinį internetą

Kaina su nuolaida sudarius
bent 24 mėn. naudojimosi
paslauga sutartį

Suteikiama visam naudojimosi paslauga laikotarpiui
Nuo 2,50 €/mėn.

Interneto registracija

20 €

0€

Televizijos registracija

20 €

2€

Išmaniosios TV priedėlio nuoma

5€

2 €/mėn.

Skaitmeninės TV prieigos modulio arba
priedėlio nuoma

3€

1,50 €/mėn.

1. Klientams, užsisakantiems pirmoje lentelėje pateiktus paslaugų rinkinius su 24 mėn.
trumpiausiu naudojimusi paslauga laikotarpiu, taikomos specialios kainos su
nuolaida trumpiausiam naudojimosi paslauga laikotarpiui bei suteikiama 100%
nuolaida dronui DJI Tello Drone (vertė 109 €).

2. Pasibaigus pasiūlymo kainų su nuolaida taikymo laikotarpiui, įsigalios įprastos
pasirinktų paslaugų ir įrangos nuomos kainos, galiojančios sutarties pasirašymo
dieną.
3. Visos aukščiau minėtos sąlygos taikomos tik abonentui tuo pačiu adresu sudarius visų
komplektą sudarančių paslaugų sutartį.
4. Klientams, nuomojantiems ar turintiems savo Skaitmeninės TV priedėlį/sąlyginės
prieigos modulį, taikomas vienkartinis kortelės aktyvavimo mokestis su nuolaida – 6 €
(įprasta kaina – 15 €) už kiekvieną kortelę-raktą. Šią įrangą perkantiems klientams,
vienkartinis kortelės aktyvavimo mokestis netaikomas.
5. Klientas, pasinaudojęs šios akcijos sąlygomis ir pageidaujantis atsisakyti bet kurios iš
komplektą sudarančių paslaugų anksčiau numatyto termino pabaigos, privalės
sumokėti visas faktiškai suteiktas nuolaidas, taip pat ir suteiktam dronui DJI Tello Drone
bei grąžinti nuomojamą įrangą.
6. Šio pasiūlymo nuolaidos nesumuojamos su kitų akcijų ar pasiūlymų nuolaidomis.
7. Pasiūlymas galioja tik fiziniams asmenims daugiabučiuose namuose iki 2019 m.
vasario 4 d.

