Interneto mokėjimo planas
RUN
Maksimali sparta Lietuvoje

1 Gb/s

Maksimali sparta užsienyje

300 Mb/s

Sutankinimo koeficientas

1:10

Statinis IP

-

Mėnesiniai ir vienkartiniai įrengimo mokesčiai atsižvelgus į pasirinktą sutarties
terminą
24 mėn. sutartis

12 mėn. sutartis
Neterminuota sutartis

Mėnesinis mokestis

20,00 Eur

Įrengimo mokestis

0,00 Eur

Mėnesinis mokestis

21,00 Eur

Įrengimo mokestis

12,50 Eur

Mėnesinis mokestis

24,00 Eur

Įrengimo mokestis

50,00 Eur

Papildomos paslaugos
WEB TV – televizija internete

0,00 Eur

Standartiniai interneto mokesčiai
Mėnesinis mokestis

24,00 Eur

Įrengimo mokestis

50,00 Eur

Papildomai užsakoma paslauga
Išmanioji televizija
Mėnesiniai pagrindinio kanalų rinkinio ir TV priedėlio bei vienkartiniai televizijos aktyvinimo
mokesčiai atsižvelgus į pasirinktą sutarties terminą

24 ir daugiau mėn. sutartis

Nuo 12 iki 24 mėn. sutartis

Neterminuota sutartis

Mėnesinis mokestis

7,00 Eur

TV priedėlio nuoma

0,00 Eur

Aktyvinimo mokestis

0,00 Eur

Mėnesinis mokestis

7,00 Eur

TV priedėlio nuoma

0,00 Eur

Aktyvinimo mokestis

3,75 Eur

Mėnesinis mokestis

7,00 Eur

TV priedėlio nuoma

0,00 Eur

Aktyvinimo mokestis

15,00 Eur

Standartiniai televizijos mokesčiai
Mėnesinis mokestis

11,00 Eur

TV priedėlio nuoma

7,95 Eur

Aktyvinimo mokestis

15,00 Eur

Akcijos sąlygos
 Žiemos akcijos sąlygos galioja nuo 2016 12 01 iki 2017 02 28.
 Interneto mokėjimo planas teikiamas esant techninėms galimybėms.
 Akcija galioja privatiems naujiems ir esamiems klientams, jei pasibaigęs trumpiausias
naudojimosi paslaugomis terminas.
 100 proc. nuolaida interneto įrengimo mokesčiui taikoma klientams, pasirašiusiems ne
trumpesnę nei 24 mėn. sutartį.
 75 proc. nuolaida interneto įrengimo mokesčiui taikoma Abonentams, pasirašiusiems 12 mėn.
sutartį.
 100 proc. nuolaida aktyvinimo mokesčiui taikoma klientams, užsisakiusiems skaitmeninės IP
televizijos paslaugą ir pasirašiusiems ne trumpesnę nei 24 mėn. sutartį.
 75 proc. nuolaida aktyvinimo mokesčiui taikoma klientams, užsisakiusiems skaitmeninės IP
televizijos paslaugą ir pasirašiusiems nuo 12 iki 24 mėn. sutartį.
 Klientams, užsisakiusiems skaitmeninės IP televizijos paslaugą, akcinės kainos taikomos tik
užsisakius kartu ir interneto paslaugą.
 Klientams, užsisakiusiems skaitmeninės IP televizijos paslaugą, trumpiausias naudojimosi
paslauga terminas turi būti ne ilgesnis, nei trumpiausias naudojimosi interneto paslauga
sutarties terminas. Nutraukiant interneto paslaugų sutartį, turi būti nutraukiama ir
Skaitmeninės IP televizijos sutartis.
 Klientams, užsisakiusiems skaitmeninės IP televizijos paslaugą, akcinė kaina mėnesiniams
mokesčiams taikoma nuo paslaugų teikimo pradžios visą sutarties galiojimo laikotarpį.







Klientas, anksčiau nurodyto trumpiausio naudojimosi paslauga termino pakeitęs mokėjimo
planą į pigesnį, privalo mokėti plano keitimo mokestį (jei yra nustatytas) arba kompensaciją
(atlyginti nuostolius), lygią visoms už abonementinį mokestį Klientui suteiktoms nuolaidoms.
Klientas, norintis nutraukti paslaugų sutartį anksčiau, nei sutartyje nurodytas trumpiausias
naudojimosi paslauga terminas, turi sumokėti už nuolaidas, suteiktas pagal akcijos sąlygas.
Jeigu paslaugų teikimas buvo laikinai sustabdytas, klientas neturi teisės reikalauti, kad jam
būtų pratęstas nuolaidų galiojimo laikas.
Bendrovė pasilieka teisę nutraukti arba keisti akcijos sąlygas apie tai paskelbusi svetainėje
www.skynet.lt.
Kitų akcijų nuolaidos nesumuojamos (išskyrus „Atvesk draugą“).

