EKONOMIŠKAS ir PREMIUM planai
SPECIALUS PASIŪLYMAS
•

Specialus pasiūlymas planui PREMIUM NERIBOTAI galioja, įsipareigojant naudotis plano paslaugomis
12 mėn. arba įsigyjant planą su išmaniuoju telefonu: už telefoną mokant dalimis 24 mėn. ir įsipareigojant
naudotis PREMIUM NERIBOTAI plano paslaugomis 24 mėn.

•

Specialaus pasiūlymo suteikiamos nuolaidos galioja 24 mėn., vėliau klientas moka standartinį paslaugos
mokestį.

•

Specialaus pasiūlymo laikas ribotas.

PLANŲ SUTEIKIAMOS NAUDOS
•

Planams EKONOMIŠKAS ir PREMIUM NERIBOTAI, XXL, XL, L, M arba S suteikiami mobilieji duomenys,
pokalbių minutės ir SMS žinutės galioja Lietuvoje. Neįtraukiami skambučiai ir SMS trumpaisiais numeriais,
specialiais tarifais apmokestinamais numeriais, tarptautiniai ir vaizdo skambučiai, SMS, MMS, papildomos
paslaugos. Paslaugoms taikomos bendrosios sąžiningo naudojimosi mobiliojo ryšio paslaugomis taisyklės.

•

Išnaudojus plano EKONOMIŠKAS ir PREMIUM XXL, XL, L, M arba S suteiktus mobiliuosius duomenis,
vartotojas turi galimybę užsisakyti duomenų papildomai. Jūsų planui galiojančias papildomų duomenų
kainas sužinosite, pasinaudoję nuoroda duomenys.telia.lt/pr/uzsakymas savo telefone. Papildomai
užsakomi duomenys galioja iki mėnesio, kurį jie buvo užsakyti, pabaigos. Prasidėjus naujam mėnesiui,
vartotojui vėl suteikiamas jo pasirinktam planui priklausantis duomenų kiekis.

•

Užsakius plano keitimą, einamąjį mėnesį vartotojui bus suteiktas visas naujo plano duomenų kiekis, o
mokestis už duomenis skaičiuojamas proporcingai likusių mėnesio dienų skaičiui. Senojo plano duomenų
mokestis bus apskaičiuotas proporcingai išnaudotų duomenų kiekiui. Prasidėjus naujam mėnesiui,
vartotojui bus suteikiamas jo naujai pasirinkto plano duomenų kiekis.

•

Užsakius plano keitimą, naujo plano SMS žinutės ir pokalbių minutės bus suteikiamos bei mokestis už jas
apskaičiuojamas - proporcingai likusių mėnesio dienų skaičiui. Senojo plano pokalbių minutės ir SMS
žinutės bei mokestis už jas bus apskaičiuojami proporcingai praėjusių mėnesio dienų skaičiui.

•

Vietiniai ir tarptautiniai pokalbiai apvalinami minutės tikslumu į didžiąją pusę, išeinantys tarptinkliniai ES/
EEE šalyse apvalinami: po sujungimo – 30 sek. tikslumu į didžiąją pusę, viršijus 30 sek. – kas 1 sek.;
įeinantys ES pokalbiai – kas 1 sek.

•

Skambučiams į trumpuosius numerius taikomas standartinis tarifas – 0,11 Eur/min. arba 0,09 Eur/min. su
PVM, jei nėra paskelbta kitaip.

•

Su visais planais galioja šie tarifai:
•

MMS į visus tinklus – 0,09 Eur/MMS,

•

SMS ir MMS į užsienio tinklus – 0,35 Eur/vnt.,

•

Vaizdo skambučiai – 0,22 Eur/min.,

•

Balso paštas – 0,03 Eur.

•

Skambučiai viršijus minutes su planais EKONOMIŠKAS - 0,09 Eur/min.



Sąskaitos pradedamos formuoti paskutinę ataskaitinio periodo dieną, apie 19 valandą, todėl ta dalis
skambučių, žinučių, mobiliojo interneto, atliktų po pradėto sąskaitos formavimo, yra įtraukiama į kito
mėnesio sąskaitą.



Kainos nurodytos su PVM.

PAPILDOMOS PASLAUGOS
•

Kartu su planais EKONOMIŠKAS ir PREMIUM NERIBOTAI, XXL, XL, L, M ir S suteikiamas 3 mėn.
nemokamas įrenginio draudimas, kuris galioja įsigyjant naują mobilųjį telefoną iš „Telia“ ir apdraudus
įrenginį ne vėliau nei per 14 d. nuo įsigijimo datos. Vėliau draudimo įmokos priklauso nuo įsigyto įrenginio
vertės. Plačiau apie paslaugą.

•

Su planais EKONOMIŠKAS ir PREMIUM NERIBOTAI, XXL, XL, L, M ir S galiojančiam mobiliajam parašui
12 mėn. suteikiama 100% nuolaida paslaugos mėnesio mokesčiui, vėliau taikomas 0,50 Eur/mėn.
mokestis. Paslaugos įjungimo metu taikomas vienkartinis 0,01 Eur mokestis, skirtas asmens tapatybei
patvirtinti. Plačiau apie paslaugą.

•

„Kelionių draudimo“ paslaugos mokestis netaikomas 12 mėn. nuo plano EKONOMIŠKAS ir PREMIUM
NERIBOTAI, XXL, XL, L įjungimo dienos. Pasibaigus šiam laikotarpiui, paslauga apmokestinama
priklausomai nuo šalies 1 Eur/d. arba 1,50 Eur/d. mokesčiu už tas dienas, kurios yra praleidžiamos
užsienyje. Plačiau apie paslaugą.

•

Užsisakius „Spotify Premium“ paslaugą su planais EKONOMIŠKAS ir PREMIUM NERIBOTAI, XXL, XL, L,
3 mėn. nuo plano aktyvavimo dienos paslaugai taikoma 100% nuolaida, vėliau taikomas 6,99 Eur/mėn.
mokestis. Plačiau apie „Spotify Premium“ paslaugą.

•

Planams EKONOMIŠKAS ir PREMIUM NERIBOTAI, XXL ar XL „Interneto.tv“ paslauga suteikiama be
papildomo mokesčio iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. Norint naudotis „Interneto.tv“ paslauga, reikia
užsiregistruoti: www.interneto.tv/registracija. Plačiau apie paslaugą.

•

Keičiant planą, kuriam priklauso papildomos paslaugos, į planą, kuriam jos nepriklauso, papildomos
paslaugos, turinčios mėnesinį mokestį, yra apmokestinamos nuo naujo plano įjungimo dienos.

•

Nebenorėdamas naudotis papildomomis paslaugomis, klientas gali lengvai jų atsisakyti bet kuriuo
metu.

PASLAUGOS UŽSIENYJE
•

Planams EKONOMIŠKAS ir PREMIUM XXL, XL, L, M arba S suteikiami mobilieji duomenys, pokalbių
minutės ir SMS žinutės be papildomo apmokestinimo galioja keliaujant Baltijos ir Skandinavijos šalyse
(Danijoje, Estijoje, Latvijoje, Norvegijoje, Suomijoje ir Švedijoje).
•

Viršijus plano suteikiamas minutes ar mobiliuosius duomenis yra taikomi šie tarifai: pokalbių
minutėms - 0,09 Eur/min., mobiliesiems duomenims – 0,00709 Eur/MB.



Į plano suteikiamas naudas neįtraukiami skambučiai ir SMS trumpaisiais numeriais, specialiais
tarifais apmokestinamais numeriais, tarptautiniai ir vaizdo skambučiai, SMS, MMS, papildomos
paslaugos.



Paslaugoms taikomos sąžiningo naudojimosi tarptinklinio ryšio paslaugomis ES/EEE šalyse
taisyklės.

Planams EKONOMIŠKAS ir PREMIUM NERIBOTAI, XXL, XL, L, M arba S suteikiamos pokalbių
minutės, SMS žinutės bei mobilieji duomenys galioja ir kitose Europos Sąjungos/Europos Ekonominės
Erdvės šalyse* be papildomo apmokestinimo.
•

Mobiliesiems duomenims yra taikomas duomenų kiekio limitas, todėl kiekvienas planas ES/EEE
šalyse be papildomo apmokestinimo atitinkamai suteikia:

•

•

EKONOMIŠKAS ir PREMIUM S – 200 MB;

•

EKONOMIŠKAS ir PREMIUM M – 1,1 GB;

•

EKONOMIŠKAS ir PREMIUM L – 2 GB;

•

EKONOMIŠKAS ir PREMIUM XL – 3,1 GB;

•

EKONOMIŠKAS ir PREMIUM XXL – 4,2 GB;

•

PREMIUM NERIBOTAI – 6,1 GB.

Viršijus plano suteikiamas minutes ar ankstesniame punkte nurodytą duomenų kiekio limitą yra
taikomi šie tarifai: pokalbių minutėms - 0,09 Eur/min., mobiliesiems duomenims – 0,00709 Eur/MB.

•

Į plano suteikiamas naudas neįtraukiami skambučiai ir SMS trumpaisiais numeriais, specialiais
tarifais apmokestinamais numeriais, tarptautiniai ir vaizdo skambučiai, SMS, MMS, papildomos
paslaugos.

•

Paslaugoms yra taikomos sąžiningo naudojimosi tarptinklinio ryšio paslaugomis ES/EEE šalyse
taisyklės.

Kitos ES/EEE šalys: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekijos Respublika, Danija, Estija, Gibraltaras,
Graikija, Gvinėja, Islandija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Lenkija, Lichtenšteinas,
Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Vengrija,
Vokietija.


Kiti ryšio paslaugų partneriai ir tarifai užsienyje.

APIE MOBILŲJĮ RYŠĮ
•

4G (LTE/LTE-A) technologijos mobiliojo interneto realiai pasiekiamas maksimalus parsisiuntimo greitis yra
iki 300 Mbps (arba net iki 375 Mbps 4G++), 3G tinkle - iki 35 Mbps. Interneto sparta priklauso nuo daugelio
veiksnių: vartotojo įrenginio apkrovos, atstumo tarp įrenginio ir bazinės stoties, iš kurios siunčiami ir
perduodami duomenys, signalo lygio vietoje, kur naudojamasi įrenginiu, nuo vartotojų, kurie prisijungę prie
tos pačios bazinės stoties, kiekio ir kitų priežasčių.

•

Aktualios judriojo ryšio duomenų paslaugos parsiuntimo ir išsiuntimo spartos pateikiamos ryšio žemėlapyje
www.telia.lt.

