Akcija. Rinkinių pasiūlymas belaidžiame tinkle
Rinkinių planai
Paslaugos

Įprastos paslaugų kainos
per mėnesį
9€

5 Mbps internetas

4,50 €

Skaitmeninis Taupusis
20 Mbps internetas
Skaitmeninis Pagrindinis HD

18 €
10,50 €

30 Mbps internetas
Skaitmeninis Pagrindinis HD

25 €
10,50 €

Vieno TV priedėlio arba sąlyginės
prieigos modulio nuoma
Skaitmeninės televizijos antena ir
maitinimo blokas (pardavimas)

5€

13,50 €

8,90 €

3,90 €
14,90 €

28,50 €

23,80 €

8,90 €
19,90 €

35,50 €

Registracija ir įranga televizijos paslaugai
Neterminuotam
laikotarpiui
Įprasta kaina
Vienkartinis registracijos mokestis

Kainos su nuolaida per
mėnesį

28,80 €

8,90 €

Trumpiausias naudojimosi
paslauga laikotarpis
12 mėn.
24 mėn. 36 mėn.

29 €

0 €*

3 €/mėn.

0 €/mėn.
(pirmus 6
mėn.)

0 €/mėn.

38 €

26 €

12 €

*Skaitmeninės TV registracijos mokesčio nuolaida netaikoma užsisakius rinkinį su „Skaitmeninis
Taupusis“ TV paketu.
Registracija ir įranga interneto paslaugai
Neterminuota
m laikotarpiui
Įprasta kaina
Vienkartinis registracijos mokestis
WiFi interneto įrangos nuoma
WiFi interneto įrangos pardavimas

59 €

Trumpiausias naudojimosi
paslauga laikotarpis
12 mėn.
24 mėn. 36 mėn.
29 €

4 €/mėn.
91 €

9€
2,50 €/mėn.

65 €

35 €

25 €

1. Klientams, užsisakantiems bet kurį paslaugų rinkinį su 12, 24 ar 36 mėn. trumpiausiu
naudojimosi paslaugomis laikotarpiu, taikomos specialios kainos su nuolaida.
2. Kainos su nuolaida taikomos 6 mėn., sudarius sutartį bent 12 mėn. trumpiausiam
naudojimosi paslaugomis laikotarpiui; visus 24 ar 36 mėn., sudarius atitinkamai 24 mėn. ar
36 mėn. paslaugų teikimo sutartį. Pasibaigus kainų su nuolaida taikymo laikotarpiui,
taikomos įprastos pasirinktų paslaugų ir įrangos nuomos kainos, galiojančios sutarties
pasirašymo dieną.
3. Klientams, nuomojantiems ar turintiems savo TV priedėlį/sąlyginės prieigos modulį,
taikomas kortelės aktyvavimo mokestis su nuolaida – 6 € (įprasta kaina – 15 €) už kiekvieną
kortelę-raktą.
4. Klientas, pasinaudojęs šio pasiūlymo sąlygomis ir pageidaujantis atsisakyti paslaugų
anksčiau numatyto termino pabaigos, privalės sumokėti visas faktiškai suteiktas nuolaidas
bei grąžinti nuomojamą įrangą.
5. Sąlygos taikomos tik abonentui tuo pačiu adresu sudarius abiejų paslaugų (interneto ir
televizijos) sutartį.
6. Šio pasiūlymo nuolaidos nesumuojamos su kitų akcijų ar pasiūlymų nuolaidomis.
7. Pasiūlymas galioja iki 2019 m. balandžio 1 d. tik fiziniams asmenims.

