Mokėtojo kodas:
Sutarties numeris:
Sutarties data:

SUTARTIS DĖL VIEŠOJO JUDRIOJO TELEFONO RYŠIO IR MOBILIOJO INTERNETO PASLAUGŲ TEIKIMO
VERSLO KLIENTAMS
Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia“), atstovaujama šią sutartį „Telia“ vardu pasirašiusiojo
„Telia“ atstovo, veikiančio pagal suteiktus įgaliojimus, ir šioje sutartyje nurodytas
KLIENTAS (toliau – JŪS), atstovaujamas įgalioto atstovo, sudarė šią sutartį (toliau –
Sutartis):
1. Sutarties dalykas ir Šalių įsipareigojimai
1.1. Šia Sutartimi „Telia“ įsipareigoja už užmokestį teikti JUMS viešojo judriojo telefono
ryšio paslaugas ir mobiliojo interneto paslaugas (duomenų perdavimas judriojo ryšio
tinklu) bei kitas JŪSŲ ar JŪSŲ abonentų užsakytas paslaugas, teikiamas judriojo
telefono ryšio tinklo pagrindu, (toliau – Paslaugos) šioje Sutartyje bei Viešojo judriojo
telefono ryšio ir mobiliojo interneto paslaugų teikimo verslo klientams taisyklėse (toliau Taisyklės) nustatyta tvarka ir sąlygomis, o JŪS įsipareigojate naudotis teikiamomis
Paslaugomis laikantis visų Sutarties, Taisyklių sąlygų, taip pat Lietuvos Respublikos
teisės aktų reikalavimų bei už jas sumokėti šios Sutarties ir Taisyklių nustatyta tvarka.
Šios Sutarties pagrindu JUMS gali būti teikiamos ir kitų tiekėjų siūlomos paslaugos, jei
JŪS ar JŪSŲ abonentai jas užsisakote.
1.2. Galiojanti Taisyklių redakcija, Paslaugų kainos ir kiti „Telia“ taikomi užmokesčiai
yra viešai skelbiami „Telia“ interneto svetainėje www.telia.lt bei „Telia“ prekybos
salonuose, taip pat pateikiami JUMS pasirašant šią Sutartį ar abonento įsigijimo
dokumentus.
1.3. „Telia“ turi teisę keisti Paslaugų kainas, taip pat Taisyklių ir / ar Sutarties sąlygas,
apie tai informavusi JUS Taisyklėse nustatyta tvarka. JUMS nesutinkant su Paslaugų
kainų padidinimu ar su esminių Taisyklių ir / ar Sutarties sąlygų pakeitimu, JŪS turite
teisę vienašališkai nutraukti abonentui Sutartį Taisyklėse nustatyta tvarka.
1.4. Esant šioje Sutartyje bei jos prieduose ar JŪSŲ užpildytose formose / paslaugų
užsakymuose nurodytų JŪSŲ duomenų pasikeitimams, JŪS įsipareigojate nedelsiant
apie tai informuoti „Telia“.

Šalių adresai ir rekvizitai:
Telia Lietuva, AB
Įmonės kodas 1212 15434
PVM mokėjimo kodas LT212154314
Saltoniškių g. 7A, 03501 Vilnius
Tel. (8 5) 262 1511, e. p. info@telia.lt
www.telia.lt
Juridinių asmenų registras, tvarkytoja VĮ “Registrų centras” (V.Kudirkos g.
18, Vilnius)
„Telia“ atstovas

2. Sutarties įsigaliojimas ir keitimas
2.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja neterminuotai.
2.2. Po šios Sutarties įsigaliojimo visos iki šiol tarp JŪSŲ ir „Telia“ sudarytos sutartys
dėl viešojo judriojo telefono ryšio ir mobiliojo interneto paslaugų teikimo netenka galios,
išskyrus nuostatas dėl minimalaus naudojimosi „Telia“ paslaugomis termino ir
atsakomybės už abonento atjungimą nepasibaigus minimaliam naudojimosi terminui.
2.3. Ši Sutartis gali būti keičiama rašytiniu JŪSŲ ir „Telia“ susitarimu arba kitokiais
abiejų šalių valią išreiškiančiais būdais (tame tarpe ir tylėjimu), jei kitos Sutarties ir / ar
Taisyklių sąlygos nenustato kitaip.
3. Baigiamosios nuostatos
3.1. Šalys susitaria, kad visi ginčai dėl šios Sutarties prievolių vykdymo nagrinėjami
teisme pagal „Telia“ buveinės vietą.
3.2. Šios Sutarties sąlygos taikomos visiems JŪSŲ turimiems abonentams.
3.3. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną
kiekvienai šaliai.
3.4. Sudedamąja Sutarties dalimi yra laikomos viešai skelbiamos Taisyklės, Paslaugų
kainos, Paslaugų užsakymai, kiti JŪSŲ ir „Telia“ sudaryti susitarimai, visi jų pakeitimai
bei papildymai, bei kiti Sutarties priedai.
3.5. Sutartyje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Taisyklėse,
Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme ir kituose elektroninių ryšių veiklą
reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei JŪSŲ ir „Telia“
pasirašytuose dokumentuose.
Pasirašydami šią Sutartį, JŪS patvirtinate, kad esate susipažinę su šios Sutarties
pasirašymo metu galiojančiomis Paslaugų kainomis ir kitais užmokesčiais bei
galiojančia Taisyklių redakcija, ir šie dokumentai JUMS buvo paaiškinti, su Jumis
individualiai aptarti ir JUMS pateikti šios Sutarties sudarymo metu.

Klientas
Pavadinims / Vardas ir pavardė

Adresas

Įmonės kodas
Atstovo pareigos, vardas ir pavardė

Įgaliojimo / paskyrimo dokumento data

„Telia“ atstovo vardas ir pavardė

Pardavėjo kodas

Įgaliojimo / paskyrimo numeris

Asmuo ir tel. kontaktams, informacijos keitimuisi

„Telia“ atstovo parašas

Vardas, pavardė, parašas

