„Penki“ pasiūlymas „5 mėnesius INTERNETAS + TV – 5
€/mėn. “
Šviesolaidinis internetas ir išmanioji TV
INTERNETAS + TV – tik už 5 €/mėn.*
GO + TV

RUN + TV

FLY + TV

20,00 €
5 €/mėn.*

25,00 €
5 €/mėn.*
Maksimali sparta Lietuvoje

30,00 €
5 €/mėn.*

100 Mb/s

1Gb/s

1 Gb/s

Maksimali sparta užsienyje
100 Mb/s

500 Mb/s

1 Gb/s

WEB TV (TV kompiuteryje)
+

+

+

Statinis IP
-

-

+

Įrengimo mokestis
64,79 € 0 €

64,79 € 0 €

64,79 € 0 €

Sutarties terminas
24 mėn.
Akcija galioja nuo 2018 02 12 iki 2018 02 28 pasirašius 24 mėn. sutartį.
*Akcijos kainos galioja iki 2018 07 31. Nuo 2018 08 01 likusį sutarties laikotarpį taikomos interneto planų
kainos: GO – 7,79 €/mėn., RUN – 11,79 €/mėn., FLY – 17,79 €/mėn. Išmaniosios TV paslaugos kaina – 7
€/mėn.
Visiems planams taikomas 1 €/mėn. tinklo mokestis. Į televizijos mėnesinį mokestį įskaičiuotas Pagrindinis
TV kanalų rinkinys. TV priedėlio nuoma 0 €/mėn. pirmam priedėliui ir 2 €/mėn. papildomam priedėliui.
Interneto planai su maksimalia 1 Gb/s sparta teikiami esant techninėms galimybėms.

Šviesolaidinis internetas
INTERNETAS tik už 5 €/mėn.*
GO

RUN

FLY

13,00 €
5 €/mėn.*

18,00 €
5 €/mėn.*
Maksimali sparta Lietuvoje

23,00 €
5 €/mėn.*

100 Mb/s

1Gb/s

1 Gb/s

Maksimali sparta užsienyje
100 Mb/s

500 Mb/s

1 Gb/s

WEB TV (TV kompiuteryje)
+

+

+

Statinis IP
-

-

+

Įrengimo mokestis
49,79€ 0 €

49,79€ 0 €

49,79€ 0 €

Sutarties terminas
24 mėn.
Akcija galioja nuo 2018 02 12 iki 2018 02 28 pasirašius 24 mėn. sutartį.
*Akcijos kainos galioja iki 2018 07 31. Nuo 2018 08 01 likusį sutarties laikotarpį taikomos interneto planų
kainos: GO – 7,79 €/mėn., RUN – 11,79 €/mėn., FLY – 17,79 €/mėn.
Visiems planams taikomas 1 €/mėn. tinklo mokestis.
Interneto planai su maksimalia 1 Gb/s sparta teikiami esant techninėms galimybėms.

Papildomos sąlygos:


















Akcijos sąlygos mėnesiniams ir vienkartiniams mokesčiams taikomos nuo 2018 02 12 iki 2018
02 28 užsakantiems paslaugų paketą Internetas + TV (Interneto ir Skaitmeninės IP televizijos
paslaugas) arba Interneto planus GO*, RUN* ir FLY*;
Abonentui pakeitus gyvenamą vietą, nauju adresu šis pasiūlymas negalioja;
Akcijos sąlygos taikomos tik Abonentams tinkamai vykdant mokėjimo įsipareigojimus;
Planai RUN* ir FLY* teikiami tik esant techninėms galimybėms. Tikslią informaciją dėl planų
pajungimo techninių galimybių galite sužinoti Klientų aptarnavimo skyriuose arba paskambinę
informaciniu telefonu 8 (5) 266 4555;
Akcinė kaina mėnesiniams mokesčiams taikoma Abonentams nuo paslaugų teikimo pradžios
iki trumpiausio naudojimosi paslauga termino pabaigos;
Abonentas, 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 mėnesinį mokestį ir įrengimo / pratęsimo mokestį
Abonentui suteiktoms nuolaidoms;
Jeigu paslaugų teikimas buvo laikinai sustabdytas, trumpiausias naudojimosi paslauga
terminas yra pratęsiamas sustabdymo terminu, tačiau už šį pratęsimo laikotarpį nuolaidos
nėra taikomos ir Abonentui yra taikomi Standartiniai paslaugų tarifai;
Abonentas, nutraukdamas paslaugų teikimo sutartį anksčiau nurodyto trumpiausio
naudojimosi paslauga termino, privalo sumokėti kompensaciją (atlyginti nuostolius), lygią
visoms už mėnesinį mokestį ir įrengimo / pratęsimo mokestį Abonentui suteiktoms
nuolaidoms;
Nuolaidos Skaitmeninės IP televizijos paslaugai galioja iki Interneto sutarties galiojimo
pabaigos;
Skaitmeninės IP televizijos trumpiausias naudojimosi paslauga terminas turi būti ne ilgesnis,
nei Interneto paslaugų trumpiausias naudojimosi paslauga terminas. Nutraukiant Interneto
paslaugų sutartį ar pasibaigus jos galiojimo terminui, automatiškai baigiasi ir Skaitmeninės
IP televizijos sutarties galiojimas;
Akcijos sąlygos taikomos ir esamiems Abonentams, jei pasibaigęs trumpiausias naudojimosi
paslauga terminas;
Akcinė kaina Abonentams, užsisakiusiems Papildomos skaitmeninės IP televizijos paslaugą
taikoma antram, trečiam ir t.t. televizoriams, pasirašant pasirinkto trumpiausio naudojimosi
paslauga termino sutartį;
Užsisakę Papildomos skaitmeninės IP televizijos paslaugą antram, trečiam ir t.t. televizoriui,
šia paslauga Abonentas įsipareigoja naudotis iki pagrindinės Skaitmeninės IP televizijos
paslaugos trumpiausio naudojimosi paslauga termino pabaigos;
Kitų akcijų nuolaidos nesumuojamos (išskyrus „Atvesk draugą“ ir „Atėjusiems iš kito tiekėjo“).

„Penki“ pasiūlymas „Greičiau nei vakar“
Šviesolaidinis internetas
Interneto planas

GO

RUN

FLY

Maksimali sparta Lietuvoje ir užsienyje

100 Mb/s

1 Gb/s

1 Gb/s

Maksimali sparta Lietuvoje ir užsienyje

100 Mb/s

500 Mb/s

1 Gb/s

-

-

+

Statinis IP

Mėnesiniai ir vienkartiniai įrengimo mokesčiai, atsižvelgus į pasirinktą sutarties
terminą
Mėnesinis mokestis
12 mėn. sutartis

neterminuota
sutartis

8,79 Eur

12,79 Eur

18,79 Eur

Tinklo mėnesinis
mokestis
Įrengimo mokestis

19,79 Eur

9,79 Eur

9,79 Eur

Mėnesinis mokestis

13,00 Eur

18,00 Eur

23,00 Eur

1,00 Eur

Tinklo mėnesinis
mokestis
Įrengimo mokestis

1,00 Eur
49,79 Eur

Papildomos paslaugos
WEB TV – televizija internete

0,00 Eur

Standartiniai interneto mokesčiai
Mėnesinis mokestis
Tinklo mėnesinis mokestis
Įrengimo mokestis

13,00 Eur

18,00 Eur
1,00 Eur
49,79 Eur

23,00 Eur

Išmanioji televizija
Mėnesiniai išmaniosios televizijos (skaitmeninės IP televizijos) Pagrindinio TV kanalų rinkinio ir TV
priedėlio bei vienkartiniai televizijos aktyvinimo mokesčiai, atsižvelgus į pasirinktą sutarties terminą

12 mėn. sutartis

Neterminuota sutartis

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 (pagrindinis kanalų rinkinys)

11,00 Eur

TV priedėlio nuoma

7,95 Eur

Aktyvinimo mokestis

15,00 Eur

Pasiūlymo sąlygos
















Pasiūlymas galioja nuo 2018 01 01 iki 2018 12 31 privatiems naujiems ir esamiems
klientams, jei pasibaigęs trumpiausias naudojimosi paslaugomis terminas, užsakantiems
Interneto planus GO, RUN ir FLY;
Planai RUN ir FLY teikiami tik esant techninėms galimybėms. Tikslią informaciją dėl planų
pajungimo techninių galimybių galite sužinoti Klientų aptarnavimo skyriuose arba
paskambinę informaciniu telefonu (8 5) 266 4555;
Akcinė kaina mėnesiniams mokesčiams taikoma Abonentams nuo paslaugų teikimo pradžios
iki trumpiausio naudojimosi paslauga termino pabaigos;
Jeigu paslaugų teikimas buvo laikinai sustabdytas, trumpiausias naudojimosi paslauga
terminas yra pratęsiamas sustabdymo terminu, tačiau už šį pratęsimo laikotarpį nuolaidos
nėra taikomos ir Abonentui yra taikomi Standartiniai paslaugų tarifai;
Abonentas, nutraukdamas Interneto paslaugų teikimo sutartį anksčiau nurodyto
trumpiausio naudojimosi paslauga termino, privalo sumokėti kompensaciją (atlyginti
nuostolius), lygią visoms už mėnesinį mokestį ir įrengimo / pratęsimo mokestį Abonentui
suteiktoms nuolaidoms;
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“ ir „Atėjusiems iš kito
tiekėjo“).

