Akcijos sąlygos
Sudarant ar pratęsiant Interneto ir Skaitmeninės IP televizijos paslaugų sutartį lentelėje nurodytam
trumpiausiam naudojimosi paslauga terminui, nuo paslaugų teikimo pradžios (prijungimo datos) suteikiamos
žemiau nurodytos kainos su nuolaida.
Paslauga / mokesčiai
Mėnesinis interneto plano FLY mokestis su nuolaida, sudarant sutartį 24 mėn.

9,50

Tinklo mėnesinis mokestis
Skaitmeninės IP televizijos (Pagrindinis TV kanalų rinkinys) mėnesinis mokestis su
nuolaida, sudarant sutartį 24 mėn.
6 papildomi TV rinkiniai pasirinktinai. Kaina su nuolaida suteikiama 12 mėn.
laikotarpiui.
Po 12 mėn. galios standartinės papildomų TV rinkinių kainos.

1,00

„Wi-Fi“ maršrutizatoriaus TP-LINK Archer C2 AC750 nuomos mėnesinis mokestis

2,50

Viso paslaugų paketo mėnesinis mokestis:

20,00

Įrengimo mokestis su nuolaida, sudarant sutartį 24 mėn. trumpiausiam naudojimosi
paslauga terminui
Kainos nurodytos Eur su PVM.

7,00
0,00

20,00

Papildomos sąlygos









Pasiūlymas galioja nuo 2018-08-20 iki 2018-10-31, sudarant 24 mėn. sutartį.
Pasiūlymo kainos su nuolaidomis galioja tik užsakant visą paslaugų paketą (interneto planas FLY
ir skaitmeninė IP televizija) 24 mėn. trumpiausiam naudojimosi paslauga laikotarpiui. Atsisakius
vienos iš paslaugų, likusioms paslaugoms nuolaidos nustoja galioti.
Papildomus TV rinkinius galima rinktis iš šių: HD, Filmų, Laisvalaikio, Muzikinis, Vaikams,
Pažintinis+, Disney vaikams, Rusiškas, Europietiškas. Kaina su nuolaida suteikiama 12 mėn.
laikotarpiui, po 12 mėn. taikomos standartinės papildomų TV rinkinių kainos. Daugiau informacijos
apie TV kanalus www.penki.lt/televizija.
Akcijos sąlygos taikomos tik Abonentams tinkamai vykdant mokėjimo įsipareigojimus;
1Gb/s planas FLY teikiamas tik esant techninėms galimybėms. Tikslią informaciją dėl planų
pajungimo techninių galimybių galite sužinoti Klientų aptarnavimo skyriuose arba paskambinę
informaciniu telefonu 8 (5) 266 4555. Jei techninių galimybių nėra, yra galimybė prijungti planą
GO (100 Mb/s).
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.

Standartinės kainos:
Paslauga / mokesčiai
Interneto plano pavadinimas
Greitaveika, Lietuva | užsienis, iki
Standartinis mėnesinis mokestis, pasirašant neterminuotą sutartį

FLY*
1 Gb/s | 1 Gb/s
23,00

Tinklo mėnesinis mokestis
Standartinis įrengimo mokestis
Standartinis skaitmeninės IP televizijos mėnesinis mokestis (Pagrindinis TV kanalų
paketas)
„Wi-Fi“ maršrutizatoriaus TP-LINK Archer C2 AC750 nuomos mėnesinis mokestis

1,00
49,79
11,00
4,95

Kiti mokesčiai:
Paslauga / mokesčiai

Standartinis
mokestis

Mokestis su nuolaida, sudarant
sutartį 24 mėn.

Skaitmeninės IP televizijos aktyvavimo mokestis

15,00

0,00

Skaitmeninės IP televizijos sutarties pratęsimo
mokestis

15,00

0,00

Papildomos skaitmeninės IP televizijos mėnesinis
mokestis

1,45

0,00

Papildomos skaitmeninės IP televizijos aktyvinimo
mokestis

15,00

0,00

TV priedėlio nuomos mėnesinis mokestis

7,95

0,00

Papildomo TV priedėlio nuomos mėnesinis mokestis

7,95

2,00

