PASIŪLYMAS „ŠVĘSKIME GIMTADIENĮ KARTU“

Šviesolaidinis internetas
GO*

RUN*

FLY*

Maksimali sparta iki

100 Mb/s

500 Mb/s

1 Gb/s

Mėnesinis mokestis*

7,79 €/mėn.*
13,00 €/mėn.
0,€
49,79 €

11,79 €/mėn.*
18,00 €/mėn.
0€
49,79 €

17,79 €/mėn.*
23,00 €/mėn.
0€
49,79 €

Interneto plano pavadinimas

Įrengimo mokestis
Sutarties terminas

24 mėn.

*Kainos nurodytos be mėnesinio tinklo mokesčio (1 €/mėn.).

Šviesolaidinis internetas ir išmanioji IP televizija
GO* + IPTV

RUN* + IPTV

FLY* + IPTV

Maksimali sparta iki

100 Mb/s

500 Mb/s

1 Gb/s

Mėnesinis mokestis*

14,79 €/mėn.
24,00 €/mėn.

18,79 €/mėn.
29,00 €/mėn.

24,79 €/mėn.
34,00 €/mėn.

0€
49,79 €

0€
49,79 €
0,00 €
7,95 €
0,00 €
15,00 €

0€
49,79 €

Interneto plano pavadinimas

Įrengimo mokestis
TV priedėlio nuoma
Skaitmeninės IP televizijos
aktyvavimo mokestis
Sutarties terminas

*Kainos nurodytos be mėnesinio tinklo mokesčio (1 €/mėn.).

24 mėn.

Pasiūlymo sąlygos
•

Pasiūlymas galioja nuo 2020 10 19 iki 2020 11 30 privatiems naujiems klientams pasirašius 24 mėn. paslaugų
teikimo sutartį.

•

Tinklo mokestis 1 €/mėn. yra taikomas visiems planams ir į kainą neįskaičiuotas.

•

Pasirašius sutartį vienkartiniam įrengimo mokesčiui pagal akcijos sąlygas taikoma 100 proc. nuolaida.

•

Pasirinkus RUN* 500 Mb/s ir FLY* 1 Gb/s spartos internetą, paslauga įdiegiama tik esant techninėms
galimybėms. Tikslią informaciją dėl planų įvedimo techninių galimybių galite sužinoti Klientų aptarnavimo
skyriuose arba paskambinę informaciniu telefonu (8 5) 266 4555.

•

Visos kainos nurodytos su PVM.

•

Pirmas paslaugų teikimo mėnuo yra bandomasis ir jo metu taikoma 100% nuolaida.

•

Abonentas pirmojo bandomojo mėnesio laikotarpiu gali nutraukti interneto ir IP TV paslaugų teikimo sutartį
be jokių kompensavimo mokesčių.

•

Tuo pačiu adresu gyvenantys klientai šia akcija gali pasinaudoti tik vieną kartą.

•

Jeigu paslaugų teikimas buvo laikinai sustabdytas, trumpiausias naudojimosi paslauga terminas yra
pratęsiamas sustabdymo terminu.

•

Bendrovė pasilieka teisę nutraukti arba keisti akcijos sąlygas apie tai paskelbusi svetainėje www.penki.lt.

•

Kitų akcijų nuolaidos nesumuojamos (išskyrus „Atvesk draugą“).

Daugiau informacijos: www.penki.lt, tel. (8 5) 266 4555, el. paštas internetas@penki.lt
Paslaugų teikėja – UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“, Kareivių g. 2, Vilnius.

