IŠMANIOJI TELIA TELEVIZIJA „SOLO“
PASLAUGOS SUDĖTIS
Išmanioji Telia televizija



Pagrindinis kanalų rinkinys

Papildomas paslaugas galite užsisakyti savitarnos svetainėje www.telia.lt/mano arba tiesiog televizoriaus ekrane.
Išmaniosios Telia televizijos „Solo“ paslauga skirta Jums, privatūs klientai, kurie užsakydami Telia išmaniąją televiziją dar
nesinaudojate ir neužsakote Telia namų interneto (išskyrus Telia Interneto mokėjimo planą “Connect Home”) bei
pageidaujamu paslaugos teikimo adresu nesinaudojate Telia išmaniosios televizijos „Solo“ paslauga.

MOKESČIAI
Standartinė kaina
Mėnesio mokestis

Kaina su akcija
1-3 mėn.: 0 Eur/mėn

16,00 Eur/mėn.

Paslaugų aktyvavimo
mokestis

Nuo 4 mėn.: 13,90 Eur/mėn

19,90 Eur

0 Eur

Šviesolaidinės įrangos nuoma 2.50 Eur/mėn. arba įsigyjant iš karto 99.90 Eur
Belaidžio interneto
modemas-maršrutizatorius

Plačiajuostės įrangos nuoma: 1 Eur/mėn. arba įsigyjant iš karto: 46.05 Eur/mėn.
Su Akcija taikoma 100% nuolaida pirmiems 3 mėnesiams
Nuoma: 1,00 Eur/mėn

Išmaniosios televizijos
priedėlis
Televizija antram arba
trečiam televizoriui

Su Akcija taikoma 100% nuolaida pirmiems 3 mėnesiams
Įsigyjant iš karto: 89,00 Eur
 Vienkartinis aktyvinimo mokestis:
19,90 Eur
 Mėnesio mokestis be TV priedėlio

 Vienkartinis aktyvinimo mokestis:
0 Eur
 Mėnesio mokestis be TV priedėlio

nuomos:

nuomos:

2,00 Eur/mėn.

2,00 Eur/mėn.

 Mėnesio mokestis su TV priedėlio

 Mėnesio mokestis su TV priedėlio

nuoma:

nuoma:

3,00 Eur/mėn.

3,00 Eur/mėn.

Kainos pateiktos su 21% PVM

PAPILDOMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IŠBANDYMAS
Puiki galimybė NEMOKAMAI išbandyti papildomas paslaugas!

1. Net 30 dienų papildomos televizijos paslaugos NEMOKAMAI! (papildomi kanalų rinkiniai* ir žaidimai). Jas lengvai
užsisakysite tiesiog savo televizoriaus ekrane arba Mano Telia savitarnoje!
2. Net 3 mėn. papildomos interneto paslaugos NEMOKAMAI!
* išskyrus „Viasat sporto“, „Viasat filmų“, „Viasat combo“, „Pirmasis Baltijos (RU) ir „RTR Planeta“ papildomų kanalų rinkinius.

APIE AKCIJĄ
1. Šiame dokumente pateikiame Jums visas išmaniosios Telia televizijos „Solo“ (toliau – Paslauga) Akcijos
„Išmanioji televizija – 3 mėnesius nemokamai“ (toliau – Akcija) sąlygas. Akcija galioja iki 2017 m. liepos 1 d.
Užsakykite naują išmaniosios Telia televizijos „Solo“ paslaugą ir suteiksime jai Akcijos sąlygas!
2. Paslaugos Akcijos sąlygos galioja privatiems klientams, neturintiems bei neužsakantiems Telia namų interneto ir
iki šiol nesinaudojantiems išmaniąja Telia televizija „Solo“. Tuo tikslu turėsime patikrinti, ar Jūsų vardu ir
pageidaujamu paslaugos teikimo adresu nebuvo registruotos ir teiktos minėtos paslaugos.
3. Užsakius Paslaugą Akcijos metu ir įsipareigojusiems Paslauga naudotis 24 mėn., Jums pritaikysime nuolaidas:


100% nuolaida paslaugos aktyvavimo mokesčiui;



100% nuolaida mėnesio mokesčiui pirmus tris mėnesius iš eilės;



100% nuolaida TV priedėlio nuomos mokesčiui pirmus tris mėnesius iš eilės;



100% nuolaida modemo-maršrutizatoriaus (plačiajuosčio arba šviesolaidinio) nuomos mokčesčiui tris
mėnesius iš eilės;



2.10 Eur/mėn. su PVM nuolaida mėnesio mokesčiui nuo 4 mėnesio;



Jeigu tuo pačiu adresu užsakysite kelias išmaniosios televizijos paslaugas (iš karto), pritaikysime 100
% nuolaidą papildomos/-ų televizijos paslaugos/-ų aktyvavimo mokesčiui.

4. Norime atkreipti dėmesį, kad iš anksto turėsime įsitikinti, jog nesate skolingi Telia ir tretiesiems asmenims (nesate
įtraukti į UAB „Creditinfo Lietuva“ skolininkų duomenų bazę). Nieko asmeniško – tai tik būtina procedūra!
5. Informuosime Jus tinklapyje www.telia.lt ne vėliau kaip prieš 10 dienų, jeigu Akcijos sąlygos bus keičiamos arba
Akcija nutraukiama.

