Šviesolaidinis internetas
Pasiūlymo aprašymas
Planas

Sparta Mb/s

Standartinė kaina
Eur/mėn be PVM

Kaina su “Viskas
viename” rinkiniu
Eur/ mėn be PVM
(įsipareigojus 24 mėn.)

Verslui S

iki 60

30,00

25,00

Verslui M

iki 100

50,00

34,00

Verslui L

iki 300

70,00

46,00

Verslui XL

Iki 1000

90,00

69,00

Interneto plano aktyvinimo mokestis, Eur*

16,45

0,00

Interneto galinės įrangos nuoma, Eur/mėn
be PVM

2,02

2,02

*Vienkartinis aktyvinimo mokestis taikomas aktyvuojant naują paslaugą, kai keičiama
paslaugos teikimo vieta.
1. Akcija galioja Klientams, kurie:
- Akcijos galiojimo laikotarpiu įsirengia naują interneto paslaugą su planais Verslui S,
Verslui M, Verslui L, Verslui XL,
- Arba turimą fiksuoto interneto paslaugą perjungia į interneto planus Verslui S, Verslui M,
Verlsui L, Verslui XL,
- Arba jau turintiems interneto planus Verslui S, Verslui M, Verslui L, Verslui XL, kuriems iki
trumpiausio naudojimosi paslauga laikotarpio (TNPL) liko ne daugiau nei 5 mėnesiai,
- Bei akcijos galiojimo metu pareiškia pageidavimą pasinaudoti akcijos sąlygomis ir
įsipareigojusiems naudotis paslauga nustatytą trumpiausią naudojimo paslauga
laikotarpį,
- Taip pat pasinaudojimo akcija metu yra neskolingi „Telia“ ir neįtraukti į „Creditinfo
Lietuva“ bazę,

- Pasiūlymas galioja adresuose, kuriuose yra techninės galimybės teikti šviesolaidinio
interneto paslaugą.
2. Klientams suteikiamas verslo interneto paslaugų rinkinys „Viskas viename“ (toliau –
Rinkinys) - priklausomai nuo pasirenkamo interneto plano, klientas gali pasirinkti nurodytą
skaičių kitų paslaugų iš pateikto pasirenkamų paslaugų sąrašo:

Planas
Verslui S
Verslui M
Verslui L
Verslui XL

Paslaugų sąrašas

Pasirenkamų paslaugų
skaičius iš sąrašo

- Biuro įrangos priežiūra ( 1 PC +
1 spausdintuvas)
- WiFi sprendimai verslui ( 1
prieigos taškas)
- Optimali IT sauga
- Mobilių pokalbių ir interneto
planas ( 20 000 min. + 20
000 SMS, 1250 MB)
- Mobilus internetas
kompiuteriui 75 GB

3 vnt.
4 vnt.
5 vnt.
6 vnt.

-

Klientas gali rinktis skirtingas paslaugas iš pasirenkamų paslaugų sąrašo arba tokias
pačias paslaugas, neviršijant nurodyto bendro pasirenkamų paslaugų skaičiaus.

-

Trumpiausias naudojimosi paslaugų rinkiniu laikotarpis (TNPRL) - 24 mėn. Esant kliento
sutikimui dėl TNPRL pratęsimo, šis laikotarpis pratęsiamas 12 mėn. laikotarpiui
kiekvieną kartą, jei klientas likus ne mažiau kaip 1 mėn. iki TNPRL pabaigos nepareiškia
prieštaravimo dėl TNPRL pratęsimo.

-

Nurodytos Rinkinio sąlygos galioja iki TNPRL pabaigos arba, jei šis laikotarpis buvo
pratęstas – iki jo pratęsimo pabaigos. Pasibaigus TNPRL, įsigalioja standartinės į Rinkinį
įeinančių paslaugų kainos.

-

Rinkinio pasirenkamas paslaugas klientas gali užsisakyti per 3 mėnesius nuo akcijos
sąlygų užsakymo dienos.

Plačiajuostis internetas
Pasiūlymo aprašymas
Planas

Sparta Mb/s

Standartinė kaina
Eur/mėn be PVM

Kaina su “Viskas
viename” rinkiniu
Eur/ mėn be PVM
(įsipareigojus 24 mėn.)

Verslui Midi

iki 19

25,00

25,00

Verslui Maxi

iki 100

50,00

25,00

Verslui Mega

iki 250

70,00

25,00

Interneto plano aktyvinimo mokestis, Eur*

16,45

0,00

Interneto galinės įrangos nuoma, Eur/mėn
be PVM

2,02

2,02

*Vienkartinis aktyvinimo mokestis taikomas aktyvuojant naują paslaugą, kai keičiama
paslaugos teikimo vieta.
1. Akcija galioja Klientams, kurie:
- Akcijos galiojimo laikotarpiu įsirengia naują interneto paslaugą su planais Verslui Midi,
Verslui Maxi, Verslui Mega,
- Arba turimą fiksuoto interneto paslaugą perjungia į interneto planus Verslui Midi,
Verslui Maxi, Verlsui Mega,
- Arba jau turintiems interneto planus Verslui Midi, Verslui Maxi, Verslui Mega, kuriems iki
trumpiausio naudojimosi paslauga laikotarpio (TNPL) liko ne daugiau nei 5 mėnesiai,
- Bei akcijos galiojimo metu pareiškia pageidavimą pasinaudoti akcijos sąlygomis ir
įsipareigojusiems naudotis paslauga nustatytą trumpiausią naudojimo paslauga
laikotarpį,
- Taip pat pasinaudojimo akcija metu yra neskolingi „Telia“ ir neįtraukti į „Creditinfo
Lietuva“ bazę,

- Pasiūlymas galioja adresuose, kuriuose yra techninės galimybės teikti šviesolaidinio
interneto paslaugą.
2. Klientams suteikiamas verslo interneto paslaugų rinkinys „Viskas viename“ (toliau –
Rinkinys) - priklausomai nuo pasirenkamo interneto plano, klientas gali pasirinkti nurodytą
skaičių kitų paslaugų iš pateikto pasirenkamų paslaugų sąrašo:

Planas
Verslui Midi
Verslui Maxi
Verslui Mega

Paslaugų sąrašas

Pasirenkamų paslaugų
skaičius iš sąrašo

- Biuro įrangos priežiūra ( 1 PC +
1 spausdintuvas)
- WiFi sprendimai verslui ( 1
prieigos taškas)
- Optimali IT sauga
- Mobilių pokalbių ir interneto
planas ( 20 000 min. + 20
000 SMS, 1250 MB)
- Mobilus internetas
kompiuteriui 75 GB

3 vnt.
3 vnt.
3 vnt.

-

Klientas gali rinktis skirtingas paslaugas iš pasirenkamų paslaugų sąrašo arba tokias
pačias paslaugas, neviršijant nurodyto bendro pasirenkamų paslaugų skaičiaus.

-

Trumpiausias naudojimosi paslaugų rinkiniu laikotarpis (TNPRL) - 24 mėn. Esant kliento
sutikimui dėl TNPRL pratęsimo, šis laikotarpis pratęsiamas 12 mėn. laikotarpiui
kiekvieną kartą, jei klientas likus ne mažiau kaip 1 mėn. iki TNPRL pabaigos nepareiškia
prieštaravimo dėl TNPRL pratęsimo.

-

Nurodytos Rinkinio sąlygos galioja iki TNPRL pabaigos arba, jei šis laikotarpis buvo
pratęstas – iki jo pratęsimo pabaigos. Pasibaigus TNPRL, įsigalioja standartinės į Rinkinį
įeinančių paslaugų kainos.

-

Rinkinio pasirenkamas paslaugas klientas gali užsisakyti per 3 mėnesius nuo akcijos
sąlygų užsakymo dienos.

