Pasiūlymas „Internetas iki 6 mėn. nemokamai, užsisakius Išmaniąją TV“
Interneto ir Išmaniosios televizijos planai
Užsakoma paslauga

Kaina per mėn.
be nuolaidos

Kaina su nuolaida per mėnesį,
nemokamo interneto paslaugos
laikotarpiu

Kaina su nuolaida
per mėn. po
nemokamo
interneto
laikotarpio

20 €

100 Mbps + MID

25,50 €

300 Mbps + MID

29,50 €

600 Mbps + MID

35,50 €

1 Gbps* + MID

39,50 €

28 €

100 Mbps + MAX

30,50 €

24,50 €

300 Mbps + MAX

34,50 €

600 Mbps + MAX

40,50 €

Internetas 3 mėnesius –
NEMOKAMAI
TV paketas MID – 9,50 €

Internetas 6 mėnesius –
NEMOKAMAI
TV paketas MAX – 13,50 €

1 Gbps* + MAX

44,50 €

24 €
26 €

28,50 €
30,50 €
32,50 €

* teikiamas tik ten kur yra Balticum GPON interneto tinklas.

1. Klientams, užsisakantiems bet kurį aukščiau nurodytą interneto planą kartu su Išmaniosios TV
paketu su 24 mėn. trumpiausiu naudojimosi paslauga laikotarpiu, suteikiama galimybė iki 6
mėn. internetu naudotis nemokamai.
2. Nemokamo interneto laikotarpiu mokamas tik pasirinkto Išmaniosios TV paketo abonentinis
mokestis su nuolaida: MID – 9,50 €/mėn. (įprasta kaina 12 €/mėn), MAX – 13,50 €/mėn (įprasta
kaina 17 €/mėn).
3. Registracijos mokestis su 24 mėn. trumpiausiu naudojimosi paslauga laikotarpiu – 2 €.
4. Taip pat suteikiamas maršrutizatorius panaudai, visam naudojimosi paslauga laikotarpiui.
5. Pasibaigus kainų su nuolaida taikymo laikotarpiui, taikomos įprastos pasirinktų paslaugų
kainos, galiojančios sutarties pasirašymo dieną.
6. Klientas, pasinaudojęs šios akcijos sąlygomis ir pageidaujantis atsisakyti paslaugų komplekto
anksčiau numatyto termino pabaigos, privalės sumokėti visas faktiškai suteiktas nuolaidas bei
grąžinti suteiktą įrangą.
7. Šio pasiūlymo ir kitų paslaugos užsakymo metu galiojančių akcijų/pasiūlymų nuolaidos
užsakomai paslaugai nesumuojamos (klientai gali pasinaudoti šios arba kitos
akcijos/pasiūlymo sąlygomis).
8. Pasiūlymas galioja neturėjusiems Balticum Išmaniosios televizijos ir/ar interneto paslaugų 3 ar
daugiau mėnesių, fiziniams asmenims daugiabučiuose namuose iki 2022 m. gegužės 31 d.

