Pasiūlymas 5 mėn. nemokamai
Šviesolaidinio ir Išmaniojo interneto planai
Užsakoma paslauga

Įprasta kaina per mėn.

Kaina su nuolaida per mėn.
1-5 mėn.

11,50 €
Planas 100 Mbps

6-24 mėn.

9,90 €

(Šviesolaidinis internetas)

13,50 €

11,90 €

(Išmanusis internetas)

13,90 €

Planas 300 Mbps

17,50 €

Planas 600 Mbps

23,50 €

19,90 €

27,50 €

21,90 €

Planas 1 Gbps

0€

(Išmanusis internetas)

Išmaniosios TV planai (su Balticum Šviesolaidiniu ir Išmaniuoju internetu)
Kaina su nuolaida per mėn.
Užsakoma paslauga
Įprasta kaina per mėn.
1-5 mėn.
6-24 mėn.
MIN

6€

MID

12 €

MAX

17 €

4,90 €
0€

11,90 €
16,90 €

Skaitmeninės TV planai
Užsakoma paslauga

Įprasta kaina per mėn.

S

6,95 €

M

12,95 €

L

14,95 €

XL

19,95 €

Kaina su nuolaida per mėn.
1-5 mėn.

6-24 mėn.

5,95 €
9,95 €

0€

13,95 €
18,95 €

Įrangos nuoma
Įranga reikalinga paslaugos teikimui

Įprasta kaina

Išmaniosios TV priedėlis

5€

Skaitmeninės TV modulis/priedėlis

3€

Kaina su nuolaida per mėn.
1-5 mėn.
6-24 mėn.

0€

2,50 €
2,50 €

1. Klientams, užsisakantiems bet kurį aukščiau nurodytą interneto ir/ar TV planą su 24 mėn.
trumpiausiu naudojimosi paslauga laikotarpiu, taikomos specialios kainos su nuolaida bei
100 % nuolaida registracijos mokesčiui.
2. Kartu su Šviesolaidiniu internetu rekomenduojame rinktis naujos kartos WiFi maršrutizatorių
už 2,90 €/mėn.
3. Pasibaigus kainų su nuolaida taikymo laikotarpiui, taikomos įprastos pasirinktų paslaugų ir
įrangos nuomos kainos, galiojančios sutarties pasirašymo dieną.
4. Išmanusis internetas teikiamas tik ten kur yra Balticum GPON interneto tinklas.
5. Užsisakius Išmaniojo interneto paslaugą, modemas ir maršrutizatorius suteikiami panaudai,
paslaugos naudojimosi laikotarpiui.
6. Išmaniosios TV paslauga teikiama tik kartu su Balticum internetu.
7. Klientams, užsisakantiems skaitmeninę TV ir nuomojantiems ar turintiems savo TV
priedėlį/sąlyginės prieigos modulį, kortelės aktyvavimo mokestis netaikomas (įprasta kaina
– 15 €) kiekvienai kortelei-raktui.
8. Klientas, pasinaudojęs šios akcijos sąlygomis ir pageidaujantis atsisakyti paslaugos anksčiau
numatyto termino pabaigos, privalės sumokėti visas faktiškai suteiktas nuolaidas bei grąžinti
nuomojamą įrangą.
9. Šio pasiūlymo ir kitų paslaugos užsakymo metu galiojančių akcijų/pasiūlymų nuolaidos
užsakomai paslaugai nesumuojamos (klientai gali pasinaudoti šios arba kitos
akcijos/pasiūlymo sąlygomis).
10. Pasiūlymas galioja iki 2020 m. gegužės 31 d. fiziniams asmenims daugiabučiuose namuose,
neturėjusiems interneto ir/ar televizijos paslaugos bent 12 mėn.

