ŠVIESOLAIDINIS INTERNETAS
PASIŪLYMO APRAŠYMAS
Planas

Parsiuntimo greitis

Standartinė kaina

Lietuvoje ir užsienyje

Kaina su akcija
(Įsipareigojus 24 mėn.)**

Bazinis šviesolaidis

Iki 100 Mb/s

12,90 Eur/mėn

10,90 Eur/mėn

Optimalus šviesolaidis plius

Iki 300 Mb/s

16,90 Eur/mėn

14,90 Eur/mėn

Iki 1 Gb/s*

21,90 Eur/mėn

19,90 Eur/mėn

5,00 Eur

5,00 Eur

Premium šviesolaidis
Vienkartinis paslaugos
aktyvavimo mokestis
Interneto maršrutizatorius

Mokant dalimis su 24 mėn įsipareigojimu: 2,50 Eur/mėn

* Maksimali parsisiuntimo greitaveika – iki 940 Mb/s
** Nemokamas išbandymas - užsakant paslaugą pasinaudojus papildoma akcija, suteiksime galimybę 1 mėn. pasirinktu
interneto planu naudotis nemokamai. Išbandymo pasiūlymas galioja naujiems privatiems interneto klientams,
užsakantiems 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.

PLAČIAJUOSTIS INTERNETAS
PASIŪLYMO APRAŠYMAS
Planas

Parsiuntimo greitis

Standartinė kaina

Lietuvoje ir užsienyje

Kaina su akcija
(įsipareigojus 24 mėn.)***

PLATUS MIDI

Iki 19 Mb/s

12,90 Eur/mėn

10,90 Eur/mėn

PLATUS MAXI

Iki 100 Mb/s

16,90 Eur/mėn

14,90 Eur/mėn

PLATUS MEGA

Iki 250 Mb/s

17,90 Eur/mėn

15,90 Eur/mėn

5,00 Eur

5,00 Eur

Vienkartinis paslaugos
aktyvavimo mokestis

Mokant dalimis su 24 mėn įsipareigojimu: 2,50 Eur/mėn
Interneto maršrutizatorius

(Platus MIDI, Platus MAXI)
Nuoma: 2,49 Eur/mėn (Platus MEGA)

*** Nemokamas išbandymas - užsakant paslaugą pasinaudojus papildoma akcija, suteiksime galimybę 1 mėn. pasirinktu
interneto planu naudotis nemokamai. Išbandymo pasiūlymas galioja naujiems privatiems interneto klientams, užsakantiems
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.

HIBRIDINIO TIPO INTERNETAS
Plačiajuosčio interneto planas „Platus Midi“ kartu su papildoma paslauga „Papildomas greitis“
INTERNETAS
Parsiuntimo greitis
Lietuvoje ir užsienyje

Iki 100 Mb/s
PASIŪLYMO APRAŠYMAS
Kaina su akcija
Standartinė kaina

Interneto planas
„Platus Midi“

Planas

Mėnesio mokestis

12,90 Eur

Viso:
Paslaugos aktyvavimo
mokestis

(taikoma su 24 mėn įsipareigojimu)****

„Papildomas
greitis“

Interneto planas
„Platus Midi“

„Papildomas
greitis“

5,00 Eur

10,90 Eur

5,00 Eur

17,90 Eur/mėn

15,90 Eur/mėn

5,00 Eur

5,00 Eur

Plačiajuosčio interneto
maršrutizatorius

Nuoma: 2,49 Eur/mėn

**** Nemokamas išbandymas - užsakant paslaugą pasinaudojus papildoma akcija, suteiksime galimybę 1 mėn. pasirinktu
interneto planu naudotis nemokamai. Išbandymo pasiūlymas galioja naujiems privatiems interneto klientams, užsakantiems
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
pasirašomas

preliminarus

susitarimas

dėl

telekomunikacijų

paslaugų

teikimo

sutarties

(-čių)

tinklą,

sudarymo.

Visos kainos pateiktos su 21% PVM

APIE AKCIJĄ

1. Šiame dokumente pateikiame jums visas „Telia“ interneto planų akcijas „Pasiūlymas internetui
2020“ (toliau – Akcija) sąlygas. Akcija galioja iki 2021 m. kovo 31 d. Užsakykite naują interneto
paslaugą ir suteiksime jam Akcijos sąlygas!
2. Interneto paslaugos akcijos sąlygos galioja klientams, kurių gyvenamuoju adresu yra techninės
galimybės suteikti paslaugą ir iki akcijos paskelbimo dienos „Telia“ interneto paslaugos nebuvo

teikiamos; taip pat esamiems klientams, kurių trumpiausias naudojimosi paslaugomis įsipareigojimo
terminas yra pasibaigęs arba iki jo pabaigos yra likę ne daugiau kaip 3 mėn.
3. Pasinaudojus akcija, tačiau, nepasibaigus nustatytam trumpiausiam naudojimosi paslaugomis
laikotarpiui, pasikeisti mokėjimo planą galite, jei pasirinkus naują mokėjimo planą mokamas mėnesinis
paslaugos mokestis didėja arba išlieka toks pats. Kitu atveju, pasikeitus paslaugų planą, prarandama
galimybė naudotis akcijos sąlygomis ir atsiranda prievolė grąžinti visas suteiktas nuolaidas bei
sumokėti pilną įrangos įsigijimo sutartyje nurodytą įrangos kainą.
4. Akcijos metu pasirinkus interneto planą „Bazinis šviesolaidis“, „Optimalus šviesolaidis plius“,
„Premium šviesolaidis“, ,,Platus Midi/Maxi/Mega“ arba ,,Platus plius papildomas greitis“ ir įsipareigojus
juo naudotis 24 mėn trumpiausio naudojimosi paslaugomis laikotarpiui (TNPL), jums pritaikysime
nuolaidas:
• 2 Eur nuolaidą mokėjimo planams.
5. 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!
6. Rekomenduojame išsinuomoti (arba nusipirkti) Telia maršrutizatorių. Sąlygas rasite lentelėje
(aukščiau) ir mūsų tinklalapyje www.telia.lt
7. Jei nuspręstumėte atsisakyti paslaugos (sutartyje numatyta tvarka) nepasibaigus įsipareigojimo
laikotarpiui, turėsite sumokėti pagal akcijos sąlygas suteiktas nuolaidas. Ši sąlyga netaikoma, jei
paslaugos atsisakysite per 14 dienų nuo paslaugos įdiegimo dienos, arba jei pasinaudojote paslaugos
išbandymo pasiūlymu.
8. Akcijos galiojimo metu pasiliekame teisę nutraukti akciją arba keisti jos sąlygas pateikę informaciją
www.telia.lt prieš 5 dienas. Pasibaigus akcijos laikotarpiui, turime teisę klientams, pasinaudojusiems
akcijos sąlygomis, keisti akcijos sąlygas informavus klientus raštu prieš vieną mėnesį.

