Šviesolaidinio interneto ir Išmaniosios TV mieste pasiūlymas naujiems
klientams
Interneto planai
Užsakoma paslauga

Įprasta kaina per mėn.

Kaina su nuolaida per mėn.
1-12 mėn.

13-24 mėn.

Planas 100 Mbps

11,50 €

5€

9,90 €

Planas 300 Mbps

17,50 €

8€

13,90 €

Planas 600 Mbps

23,50 €

13 €

17,90 €

Registracija interneto paslaugai

Vienkartinis registracijos mokestis

Įprasta kaina

Kaina su nuolaida sudarius
24 mėn. naudojimosi
paslaugomis sutartį

45 €

0€

Išmaniosios TV paketai
Įprasta kaina per mėnesį

Kaina su nuolaida per
mėnesį

Startas

5€

2,90 €

Daugiau TV

7€

6€

Registracija ir įranga televizijos paslaugai

Vienkartinis registracijos mokestis
Išmaniosios TV priedėlio nuoma

Įprasta kaina

Kaina su nuolaida sudarius
24 mėn. naudojimosi
paslaugomis sutartį

20 €

2€

5 €/mėn.

2 €/mėn.

1. Naujiems klientams, užsisakantiems pateiktas interneto ir išmaniosios TV paslaugas su 24

mėn. trumpiausiu naudojimusi paslauga laikotarpiu, taikomos specialios kainos su nuolaida

bei suteikiama galimybė naudotis visų turimų paslaugų aptarnavimu nemokamai.

2.
3.

4.
5.

Šviesolaidiniam internetui 1-12 mėn. ir 13-24 mėn. laikotarpiais taikomos skirtingos kainos su
nuolaidomis.
Išmaniajai TV kainos su nuolaida taikomos 6 mėn., sudarius sutartį bent 12 mėn.

trumpiausio naudojimosi paslaugomis laikotarpio sutartį; arba visus 24 ar 36 mėn.,
sudarius atitinkamai 24 mėn. ar 36 mėn. paslaugų teikimo sutartį.
Suteikiama 100% nuolaida meistro/brigados darbams iki 30 min., (vertė iki 15 €) iki 5
kartų per visą trumpiausią naudojimosi paslauga laikotarpį.

Pasibaigus pasiūlymo kainų su nuolaida taikymo laikotarpiui, įsigalios įprastos pasirinktų
paslaugų ir įrangos nuomos kainos, galiojančios sutarties pasirašymo dieną.
6. Kartu su šviesolaidinio internetu rekomenduojama rinktis naujos kartos WiFi maršrutizatorių
Mikrotik. Nuomos kaina – nuo 2,5 €/mėn.
7. Visos aukščiau minėtos sąlygos taikomos tik naujam abonentui tuo pačiu adresu sudarius visų
komplektą sudarančių paslaugų sutartį.
8. Klientas, pasinaudojęs šios akcijos sąlygomis ir pageidaujantis atsisakyti bet kurios iš
komplektą sudarančių paslaugų anksčiau numatyto termino pabaigos, privalės sumokėti
visas faktiškai suteiktas nuolaidas bei grąžinti nuomojamą įrangą.
9. Šio pasiūlymo nuolaidos nesumuojamos su kitų akcijų ar pasiūlymų nuolaidomis.
10. Pasiūlymas galioja tik naujiems klientams, fiziniams asmenims daugiabučiuose namuose iki
2019 m. liepos 3 d.

