TELIA1
PASIŪLYMO APRAŠYMAS

TELIA1 PASIŪLYMAS GALIOJA:
•

Pasiūlymas galioja iki 2023 m. vasario 1 d.

•

Naujiems ir esamiems privatiems klientams.

•

Neskolingiems Telia Lietuva, AB.

•

Pasiūlymas negalioja kartu su kitais specialiais pasiūlymais. Jei mobilių paslaugų dalyje pasinaudojate specialiu
pasiūlymu, tuomet „TELIA1” naudas galite gauti tik namų paslaugų dalyje ir atvirkščiai.

•

Neįtrauktiems į UAB „Creditinfo“ administruojamą bendrą skolininkų duomenų bazę.

•

„Telia1” pasiūlymas galioja privatiems klientams, kurie kartu turi mobilias ir namų paslaugas. Užtenka turėti nors
vieną mobilią paslaugą ir nors vieną namų paslaugą.

•

„Telia1“ pasiūlymai galioja naujiems ir esamiems privatiems klientams įsipareigojantiems 24 mėn. kartu naudotis:

•

o

mobiliojo ryšio paslaugų planu „MOBILUS 1 GB“, „MOBILUS 5 GB“, „MOBILUS 10 GB“, „MOBILUS 20 GB“,
„MOBILUS 50 GB“, arba „MOBILUS NERIBOTAI“ ir / arba mobiliojo interneto paslaugų planais „NEŠIOJAMAS
50 GB“, „NEŠIOJAMAS 100 GB“, „NEŠIOJAMAS 150 GB“, „NEŠIOJAMAS NERIBOTI GB“,
kartu su

o

šviesolaidinio interneto planu Šviesolaidis 250 Mbps, Šviesolaidis 500 Mbps, Šviesolaidis 1 Gbps ar
Šviesolaidis 2 Gbps arba plačiajuosčio interneto planu „PLATUS MIDI“, „PLATUS MAXI“, „PLATUS MEGA“ ir /
arba išmaniosios televizijos paslaugų planu „STREAM“, „MIX“, „MIDI“, „MAXI“

„Telia1” vertės suteikiamos turimoms paslaugoms:
o

Papildomi duomenys suteikiami mobiliojo ryšio paslaugai ir / arba mobiliojo interneto paslaugai

o

Papildomas greitis suteikiamas šviesolaidinio interneto paslaugai

o

pasinaudojus „TELIA1“ pasiūlymu kartu su išmaniosios televizijos paslaugų planu „STREAM“, „MIX
arba „MIDI“ pasirinktinai suteikiama 100 % nuolaida „PLAY“, „HBO“, „GO3“ prenumeratai 6 mėn., „Mano
Premium“, „Kino“, „Laisvalaikio“ ir Žinių“ kanalų rinkiniams 24 mėn.

o

pasinaudojus „TELIA1“ pasiūlymu kartu su išmaniosios televizijos paslaugų planu „MAXI“ pasirinktinai
suteikiama 100 % nuolaida „HBO“ ir „GO3“ prenumeratai 12 mėn.

•

Pagal pasiūlymą suteikiamos namų interneto naudos negalioja esamiems " Šviesolaidis 2 Gbps" klientams, turintiems
ilgalaikių įsipareigojimų.

•

Adresuose, kuriuose egzistuoja techninės galimybės teikti „Telia“ šviesolaidinio interneto paslaugas.

TELIA1 INTERNETO PASIŪLYMAI:

Šviesolaidinio interneto paslaugos su TELIA1
Planas
Sparta Lietuvoje ir užsienyje

„Šviesolaidis 500 Mbps“
Iki 500 Mb/s
Standartinė kaina

Mėnesio mokestis
Paslaugų aktyvinimo
mokestis

„Šviesolaidis 1 Gbps“
Iki 1 Gb/s*

Kaina su TELIA1

Standartinė kaina

Kaina su TELIA1

(taikoma su 24 mėn.

(taikoma su 24 mėn.

įsipareigojimu)**

įsipareigojimu)**

19,90 Eur/mėn.

13,90 Eur/mėn.

24,90 Eur/mėn.

17,90 Eur/mėn.

50,00 Eur

10,00 Eur

50,00 Eur

10,00 Eur

Interneto maršrutizatorius

nuo 3,00 Eur/mėn.

* Maksimali parsisiuntimo greitaveika – iki 940 Mb/s

Planas

„Šviesolaidis 2 Gbps“

Sparta Lietuvoje ir užsienyje

Iki 2 Gb/s
Standartinė kaina

Mėnesio mokestis
Paslaugų aktyvinimo
mokestis
Interneto maršrutizatorius

41,90 Eur/mėn.

22,90 Eur/mėn.

50,00 Eur

10,00 Eur

nuo 3,00 Eur/mėn.

** Nemokamas išbandymas – užsakant paslaugą, klientui pareiškus norą gali būti suteikiamas 1 mėn. pasirinktu interneto
planu naudotis nemokamai. Išbandymo pasiūlymas galioja naujiems privatiems interneto klientams, užsisakantiems šviesolaidinio interneto paslaugą. Akcija suteikia 100% nuolaidą paslaugos aktyvinimo mokesčiui, 100% nuolaidą pirmo mėnesio interneto plano mėnesio mokesčiui, 100% nuolaidą pirmo mėnesio maršrutizatoriaus nuomos mokesčiui. Jei paslauga
naudositės toliau, nuo 2 mėn. iki 24 mėn. bus taikomas paslaugos teikimo sutartyje numatytas paslaugos mokestis.
Atsisakius paslaugų per 30 d. suteiktų nuolaidų grąžinti nereikia. Akcija negalioja klientams, su kuriais, statant elektroninių
ryšių tinklą, pasirašomas preliminarus susitarimas dėl telekomunikacijų paslaugų teikimo sutarties (-čių) sudarymo.

Plačiajuosčio interneto paslaugos su TELIA1
Planas

Parsiuntimo greitis

Standartinė kaina

(taikoma su 24 mėn.
įsipareigojimu)***

Lietuvoje ir užsienyje
„Platus Midi“

Iki 19 Mb/s

Maxi“

Iki 100 Mb/s

„Platus Mega“

Iki 250 Mb/s

Vienkartinis paslaugos
aktyvavimo mokestis
Interneto maršrutizatorius

Kaina su TELIA1

12,90 Eur/mėn.

8,90 Eur/mėn.

17,90 Eur/mėn.

11,90 Eur/mėn.

50,00 Eur

10,00 Eur

nuo 3,00 Eur/mėn.

*** Nemokamas išbandymas – užsakant paslaugą, klientui pareiškus norą gali būti suteikiamas 1 mėn. pasirinktu interneto
planu naudotis nemokamai. Išbandymo pasiūlymas galioja naujiems privatiems interneto klientams, užsisakantiems
plačia- juosčio interneto paslaugą. Akcija suteikia 100% nuolaidą paslaugos aktyvinimo mokesčiui, 100% nuolaidą pirmo
mėne- sio interneto plano mėnesio mokesčiui, 100% nuolaidą pirmo mėnesio maršrutizatoriaus nuomos mokesčiui. Jei
paslauga naudositės toliau, nuo 2 mėn. iki 24 mėn. bus taikomas paslaugos teikimo sutartyje numatytas paslaugos
mokestis. Atsisakius paslaugų per 30 d. suteiktų nuolaidų grąžinti nereikia. Akcija negalioja klientams, su kuriais,
statant elektroninių ryšių tinklą, pasirašomas preliminarus susitarimas dėl telekomunikacijų paslaugų teikimo sutarties
(-čių) sudarymo.

Hibridinio tipo interneto paslaugos su TELIA1
Plačiajuosčio interneto planas „Platus Midi“ kartu su papildoma paslauga „Papildomas greitis“
Parsiuntimo greitis Lietuvoje ir užsienyje
Standartinė kaina

Planas

Mėnesio mokestis
Paslaugos aktyvavimo
mokestis

Plačiajuosčio interneto
maršrutizatorius

(taikoma su 24 mėn įsipareigojimu)****

Interneto planas
„Platus Midi“

Interneto planas
„Platus Midi“

17,90 Eur/mėn.

11,90 Eur/mėn.

50,00 Eur

10,00 Eur

nuo 3,00 Eur/mėn.

**** Nemokamas išbandymas – užsakant paslaugą, klientui pareiškus norą gali būti suteikiamas 1 mėn. pasirinktu
interneto planu naudotis nemokamai. Išbandymo pasiūlymas galioja naujiems privatiems interneto klientams,
užsisakantiems hibridinio tipo interneto paslaugą 24 mėn. Akcija suteikia 100% nuolaidą paslaugos aktyvinimo
mokesčiui, 100% nuolaidą pirmo mėnesio interneto plano mėnesio mokesčiui, 100% nuolaidą pirmo mėnesio
maršrutizatoriaus nuomos mokesčiui. Jei paslauga naudositės toliau, nuo 2 mėn. iki 24 mėn. bus taikomas paslaugos
teikimo sutartyje numatytas paslaugos mokestis. Atsisakius paslaugų per 30 d. suteiktų nuolaidų grąžinti nereikia. Akcija
negalioja klientams, su kuriais, statant elektroninių ryšių tinklą, pasirašomas preliminarus susitarimas dėl telekomunikacijų
paslaugų teikimo sutarties (-čių) sudarymo.
Visos kainos pateiktos su 21% PVM

Mobilaus ryšio pasiūlymai su TELIA1
Planas

Duomenys

Duomenys su
TELIA1

Kaina
(taikoma su 24 mėn. įsipareigojimu)

MOBILUS 50 GB

50 GB

100 GB

26,90 Eur/mėn

MOBILUS 20 GB

20 GB

40 GB

22,90 Eur/mėn

MOBILUS 10 GB

10 GB

20 GB

17,90 Eur/mėn

MOBILUS 5 GB

5 GB

10 GB

13,90 Eur/mėn

MOBILUS 1 GB

1 GB

2 GB

9,90 Eur/mėn

Duomenys su
TELIA1

Kaina
(taikoma su 24 mėn. įsipareigojimu)

Nešiojamo interneto planai su TELIA1
Planas

Duomenys

NEŠIOJAMAS 150 GB

150 GB

NERIBOTI

16,90 Eur/mėn

NEŠIOJAMAS 100 GB

100 GB

200 GB

13,90 Eur/mėn

NEŠIOJAMAS 50 GB

50 GB

100 GB

10,90 Eur/mėn

Išmaniosios televizijos pasiūlymai su TELIA1
Pasiūlymai galioja privatiems klientams įsipareigojantiems 24 mėn. kartu naudotis mobiliojo ryšio bei namų interneto ar/ir
televizijos paslaugomis. Priklausomai nuo televizijos plano 100% nuolaida iki 12 mėn. pasirinktinai PLAY, HBO, GO3
prenumeratai arba 100% nuolaida 24 mėn. prenumeratai „Mano Premium“, „Kino“ + „Laisvalaikio“ + Žinių“ kanalų rinkiniams.

