Sutarties Nr. ______________________
pasirašytos 201_ m. _______mėn. ___ d.
3 priedo 1 priedėlis
201 __ m._______ mėn. ___ d.
DIDMENINĖS AUKŠTOS KOKYBĖS PRIEGOS PASLAUGOS MOKESČIAI
Šiame priede pateikiamos Didmeninės aukštos kokybės prieigos paslaugos (toliau – Paslauga, Aukštos
kokybės prieigos paslauga) kainos bei atsiskaitymo už suteiktą paslaugą tvarka.
PASLAUGOS KAINOS IR ATSISKAITYMO TVARKA
1. Aukštos kokybės prieigos paslaugos kainos, esant techninėms galimybėms:
1 lentelė
Eil.
Nr.

Mokesčio dydis (Eur)
Kaina be PVM

Paslaugų rūšys

1.

Įrengimo mokestis (už kiekvieną prieigą)

2.

Atvykimo ir diagnostikos (gedimo
šalinimo) mokestis*

60.00
mokestis taikomas pagal Telia galiojančius tarifus

*Už gedimų, įvykusių Telia tinkle dėl Operatoriaus kaltės, šalinimą.

2 lentelė
Paslaugų rūšis
3.

Aukštos kokybės prieigos paslaugos
mėnesio mokestis

Mėnesio mokestis vienai prieigai Eur be PVM
40 Mb/s
25

100 Mb/s
35

500 Mb/s
50

1 Gbps
110

2. Visi mokesčiai už paslaugas nurodomi be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Pridėtinės vertės
mokestis (PVM) yra papildomas mokestis ir skaičiuojamas pagal galiojančius LR įstatymus.
3. Atsiskaitymo tvarka ir sąlygos:
3.1. už Aukštos kokybės prieigos paslaugos įrengimą Operatorius moka mokesčius Telia šiame
priedėlyje nustatytomis kainomis;
3.2. viena prieiga skirta vienam Galutiniam paslaugų gavėjui prijungti;
3.3. Telia iki 10 (dešimtos) kiekvieno kalendorinio mėnesio dienos išrašo ir išsiunčia Operatoriui PVM
sąskaitą faktūrą ar kitą mokėjimo dokumentą (toliau šiame priede – sąskaita) už kiekvieną paslaugą, suteiktą
Operatoriui per ataskaitinį laikotarpį;
3.4. jei per 5 (penkias) dienas nuo 3.3 punkte aptarto sąskaitos išsiuntimo termino pabaigos Telia
negauna Operatoriaus pranešimo, kad jis negavo išsiųstos sąskaitos už suteiktą paslaugą, laikoma, kad išsiųsta
sąskaita yra įteikta Operatoriui ne vėliau kaip kitą dieną po paskutinės 3.3 punkte apibrėžto sąskaitos išsiuntimo
Operatoriui termino dienos;
3.5. Operatorius turi mokėti už paslaugas pagal Telia pateiktą sąskaitą į joje nurodytą Telia sąskaitą
banke iki paskutinės kito (einančio po ataskaitinio laikotarpio) mėnesio dienos, jeigu sąskaitoje nenurodyta kita
atsiskaitymo data;
3.6. Telia paslaugos įrengimo mokestį įtraukia į pirmo mėnesio, per kurį Operatoriui bus teikiama
paslauga, sąskaitą;
3.7. jeigu Operatorius neatsiskaito 3.5 punkte nurodytu laiku, Telia turi teisę reikalauti iš Operatoriaus
0,05 (penkių šimtųjų) procentų dydžio delspinigių nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą
kalendorinę dieną;
3.8. suteikus ar išjungus paslaugą ne pirmą kalendorinio šios Sutarties galiojimo mėnesio dieną, už
kiekvieną to mėnesio dieną Operatorius moka už paslaugos teikimą po šiame priede nurodytos kainos dalį,
apskaičiuotą už vieną kalendorinę atitinkamą (paslaugos teikimo pradžios ir pabaigos) mėnesio dieną.
Paslaugos suteikimo ir išjungimo dienomis mokama visa dienos kaina už paslaugos teikimą;
3.9. Operatorius, norėdamas pasinaudoti Telia viešai skelbiamomis paslaugos akcijomis privalo
pasirašyti atskirą susitarimą tarp abiejų ŠALIŲ dėl akcijų teikimo sąlygų;
3.10. Sutarties nutraukimas neatleidžia Operatoriaus nuo pareigos atsiskaityti su Telia už suteiktas
paslaugas iki Sutarties nutraukimo dienos.
3.11. nepaisant to, kaip bus nurodyta Operatoriaus, visi Operatoriaus mokėjimai pagal šią Sutartį bus
paskirstomi šia tvarka: Telia pirmiausiai Operatoriaus mokėjimą skiria sumokėti palūkanoms, apskaičiuotoms iki
Operatoriaus mokėjimo gavimo dienos, vėliau sumokėti netesyboms, vėliau – pagrindinei prievolei įvykdyti;
3.12. jeigu yra nustatoma, kad per vieną parą paslauga dėl Telia kaltės neveikė ilgiau kaip 3 priedo 21
punkte nurodytą gedimų šalinimo laiką, pagal Operatoriaus pateiktą prašymą Telia pradelsto laiko kainą
perskaičiuoja (kredituoja) ir išrašo kreditinį dokumentą ar kitą dokumentą, kurį reglamentuoja Lietuvoje
galiojantys įstatymai netikslumams sąskaitoje ištaisyti, taip pat už pradelstą laiką moka įstatymo nustatytas
netesybas.
ŠALIŲ PARAŠAI
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Telia Lietuva, AB

Operatorius
Įmonės pavadinimas

_________________________________
(Parašas)
_________________________________
(Vardas, pavardė)

_________________________________
(Parašas)
_________________________________
(Vardas, pavardė)

1

