Akcija „Dviguba nauda!“
Dabar užsisakydami galingą šviesolaidinį internetą su išmaniąja televizija ir sudarydami 24 mėn. sutartį, papildomai
gausite nuolaidų kuponą, kurį galėsite panaudoti apsipirkdami mūsų naujojoje el. parduotuvėje.

Sąlygos naujiems privatiems klientams
Kupono nuolaidos dydis priklauso nuo pasirinkto paslaugų paketo:
•
•
•

Interneto planas GO (greitis iki 100 Mb/s) + TV – 30 € nuolaidos kuponas
Interneto planas RUN (greitis iki 500 Mb/s) + TV – 40 € nuolaidos kuponas
Interneto planas FLY (greitis iki 1 Gb/s) + TV – 50 € nuolaidos kuponas

Sąlygos esamiems privatiems klientams

Privatūs klientai (jau turintys galiojančią interneto paslaugų sutartį) gaus 25 € vertės dovanų kuponą, jei akcijos
metu prasitęs savo sutartį dar 24 mėnesiams, pasirinkdami TV paslaugas ir dar greitesnio (nei dabar turi) interneto
planą.
Privatūs klientai, jau turintys greičiausio interneto planą „Fly“, prasitęsę šį planą dar 24 mėn. terminui, taip pat gaus
25 € vertės dovanų kuponą.

Verslo klientai taip pat gali gauti nuolaidų kuponą, tačiau jiems suteiksime specialias sąlygas, kurių galite
teirautis telefonu: (8 5) 266 4546

Akcijos sąlygos
•
•
•
•

Akcija galioja nuo 2020 m. gruodžio 8 d. iki 2021 m. sausio 31 d.
Čia pateikti pasiūlymai galioja privatiems klientams, užsisakantiems PENKI interneto su išmaniąja televizija
paslaugas ir sudarant sutartį ne trumpesniam kaip 24 mėn. terminui.
Skiriasi šios akcijos sąlygos naujiems klientams (dar neturintiems galiojančios „Penki“ paslaugų sutarties) ir
esamiems klientams, prasitęsiantiems (ar sudarantiems naują) „Penki“ paslaugų sutartį.
Verslo klientams, užsisakantiems „ProfIT“ paslaugas (interneto, kompiuterinių darbo vietų priežiūros,
debesijos) galime suteikti specialias sąlygas. Prašome jų teirautis telefonu 8 (5) 266 4546.

Nuolaidų kupono panaudojimo sąlygos
•
•
•

•
•
•
•

Šioje akcijoje išduodami nuolaidų kuponai galioja interneto parduotuvėje, esančioje adresu
https://shop.penki.lt
Nuolaidos kuponas yra išduodamas elektronine forma, jis yra identifikuojamas specialiu unikaliu kodu, kuris
yra užrašytas nuolaidų kupone.
Nuolaidų kupono turėtojas pats asmeniškai yra atsakingas už turimo kupono kodo saugumą. Jei turite tokį
kuponą (kodą), saugokite jį rūpestingai, nes jį panaudoti galima tik kartą. Jei kodą sužinos tretieji asmenys,
jie gali pasinaudoti jūsų kodu, todėl vėliau jis nebegalios.
Kuponus galima panaudoti 6 mėnesius nuo jų išdavimo (kupono galiojimo terminas bus užrašytas ant
kupono).
Kuponą galima panaudoti tik vieną kartą. Visa suma turi būti panaudota iš karto. Jei prekės kaina yra
mažesnė už kupono vertę, ji nekompensuojama.
Kuponas galioja visoms prekėms, taip pat ir toms, kurios jau parduodamos su nuolaidomis.
Kupono negalima iškeisti į pinigus, kitas prekes ar paslaugas, jo negalima panaudoti niekaip kitaip, tik
užsisakant prekes el. parduotuvėje https://shop.penki.lt.

Apsilankykite naujoje el. parduotuvėje https://shop.penki.lt

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.

