„Penki“ paslaugų įkainiai ir sąlygos privatiems klientams
Galioja nuo 2021 m. sausio 1 d.

Šviesolaidinis internetas ir išmanioji televizija kartu
Išsirinkite planą ir sutarties
terminą

Standartiniai
įkainiai

Neterminuota

12 mėn.

24 mėn.

24,00

24,00

18,69

17,09

64,79

64,79

23,54

0,00

4,95

4,95

3,75

2,50

29,00

29,00

22,69

21,09

64,79

64,79

13,54

0,00

4,95

4,95

3,75

2,50

34,00

34,00

28,69

27,09

64,79

64,79

13,54

0,00

4,95

4,95

3,75

2,50

Standartiniai
įkainiai

Neterminuota

12 mėn.

24 mėn.

Planas GO+TV. Interneto greitis ‒ iki 100 Mb/s.
Mėnesinis paslaugų mokestis
Įrengimo ir TV aktyvinimo mokestis
(tik naujiems klientams)
Šviesolaidinio interneto „Wi-Fi“
maršrutizatoriaus nuoma (€/mėn.)

Planas RUN+TV. Interneto greitis ‒ iki 500 Mb/s.
Mėnesinis paslaugų mokestis
Įrengimo ir TV aktyvinimo mokestis
(tik naujiems klientams)
Šviesolaidinio interneto „Wi-Fi“
"maršrutizatoriaus nuoma (€/mėn.)

Planas FLY+TV. Interneto greitis ‒ iki 1 Gb/s.
Mėnesinis paslaugų mokestis
Įrengimo ir TV aktyvinimo mokestis
(tik naujiems klientams)
Šviesolaidinio interneto „Wi-Fi“
maršrutizatoriaus nuoma (€/mėn.)
Kiti mokesčiai
Taikomi, užsisakant bet kurį planą
Mėnesinis tinklo mokestis
Išmaniosios TV priedėlio nuoma,
naudojant vieną televizorių (€/mėn.)
Išmaniosios TV priedėlio nuoma,
naudojant papildomą televizorių
(€/mėn.)
Išmaniosios TV mokestis naudojant
papildomą televizorių (€/mėn.)
TV transliacija internetu
(„Penki“ interneto ryšiu)

1,00
7,95

0,00

7,95

2,00
1,45
0,00

Šviesolaidinis internetas
Interneto planai
Maksimali sparta Lietuvoje ir užsienyje

GO

RUN

FLY

Iki 100 Mb/s

Iki 500 Mb/s

Iki 1 Gb/s

-

-

+

13,00 €/mėn.

18,00 €/mėn.

23,00 €/mėn.

Statinis IP

Standartiniai mokesčiai
Galioja sudarant neterminuotą paslaugų teikimo sutartį
Paslaugos mokestis
Tinklo mokestis

1,00 €/mėn.

Šviesolaidinio interneto „Wi-Fi“
maršrutizatoriaus nuoma

2,50 €/mėn.

Įrengimo mokestis (naujiems klientams)

49,79 €

Specialus pasiūlymas (akciniai įkainiai)
Galioja sudarius terminuotą paslaugų teikimo sutartį
Paslaugos mokestis
24 mėn.
sutartis

12 mėn.
sutartis

7,79 €/mėn.

Tinklo mokestis

11,79 €/mėn.

17,79 €/mėn.

1,00 €/mėn.

Įrengimo mokestis
(naujiems klientams)

9,79 €/mėn.

0,00 €/mėn.

0,00 €/mėn.

Paslaugos mokestis

8,79 €/mėn.

12,79 €/mėn.

18,79 €/mėn.

Tinklo mokestis
Įrengimo mokestis
(naujiems klientams)

1,00 €/mėn.
19,79 €

9,79 €

Papildomos paslaugos
TV transliacija internetu (WEB TV)

(Veikia „Penki“ šviesolaidiniu internetu
kompiuteryje, planšetėje, išmaniajame
telefone)

0,00 Eur

9,79 €

Mobilusis 4G internetas
Standartiniai įkainiai

Sudarius
24 mėn. sutartį
(Akcija)

Paslaugos mokestis

23,00 €/mėn.

11,00 €/mėn.

Mobiliojo 4G interneto „Wi-Fi“
maršrutizatoriaus nuoma

7,00 €/mėn.

4,50 €/mėn.

Įkainiai

Mobiliojo 4G interneto „Wi-Fi“
maršrutizatoriaus įsigijimo kaina

70,00

Išmanioji televizija
Galioja užsisakant paslaugą viename televizoriuje
Pagrindiniai įkainiai

Standartiniai
įkainiai

Sudarant
neterminuotą
sutartį
(Akcija)

Sudarant
12 mėn.
sutartį
(Akcija)

Sudarant
24 mėn.
sutartį
(Akcija)

Skaitmeninė IP televizija
(pagrindinis kanalų rinkinys)

11,00 €/mėn.

11,00 €/mėn.

9,90 €/mėn.

9,30 €/mėn.

15,00 €

15,00 €

3,75 €

0,00 €

7,95 €/mėn.

0,00 €/mėn.

0,00 €/mėn.

0,00 €/mėn.

Skaitmeninės IP televizijos
aktyvavimo/sutarties pratęsimo
mokestis
TV priedėlio nuoma

Jei išmaniąją televizija žiūrima per daugiau nei vieną televizorių, įkainiai skaičiuojami už kiekvieną papildomą televizorių
Papildoma skaitmeninė IP televizija

1,45 €/mėn.

1,45 €/mėn.

1,45 €/mėn.

1,45 €/mėn.

TV priedėlio nuoma
(nuomojant papildomai)

7,95 €/mėn.

2,00 €/mėn.

2,00 €/mėn.

2,00 €/mėn.

Pagrindinės paslaugų teikimo ir įkainių taikymo bei akcijų galiojimo sąlygos
•

Šie įkainiai galioja nuo 2021 01 01 iki 2021 03 31 privatiems klientams:
o naujiems klientams, sudarantiems naują paslaugų „Penki“ sutartį ir sutarties sudarymo dieną neturintiems
jokios kitos galiojančios „Penki“ paslaugų sutarties.
o esamiems klientams (sutarties sudarymo dieną turintiems galiojančią „Penki“ paslaugų sutartį),
sudarantiems sutartį dėl naujų „Penki“ paslaugų arba pratęsiantiems turimų paslaugų teikimą.

•

Mobiliojo interneto paslauga veikia visoje Lietuvoje, kur veikia „Bitės“ mobilusis ryšys.

•

„Penki“ šviesolaidinio interneto ir išmaniosios televizijos paslaugos teikiamos tuose namuose, kur jau įrengtos
reikiamos technologijos. Tikslią informaciją dėl techninių galimybių galite sužinoti www.penki.lt, klientų aptarnavimo
skyriuje arba paskambinę informaciniu telefonu (8 5) 266 4555.

•

Mėnesinio mokesčio akcinė kaina klientams taikoma pagal čia pateiktas sąlygas ir įkainius nuo paslaugų teikimo
pradžios iki trumpiausio naudojimosi paslauga termino pabaigos.

•

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

•

Jei abonentas nutraukia interneto paslaugų teikimo sutartį anksčiau, nei pasibaigia nurodytas trumpiausias
naudojimosi paslauga terminas, privalo sumokėti kompensaciją (atlyginti nuostolius), lygią visoms už mėnesinį
mokestį ir įrengimo / pratęsimo mokestį jam suteiktoms nuolaidoms (nuo standartinių įkainių).

•

Klientams, užsisakiusiems skaitmeninės išmaniosios televizijos paslaugą, akcinės kainos taikomos tik užsisakius
kartu ir interneto paslaugą.

•

Klientams, užsisakiusiems išmaniosios 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 išmaniosios televizijos paslaugų sutartis.

•

Klientams, užsisakiusiems skaitmeninės išmaniosios televizijos paslaugą, mėnesinio mokesčio akcinė kaina taikoma
visą sutarties galiojimo laikotarpį nuo paslaugų teikimo pradžios pagal čia pateiktas sąlygas.

•

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 jam suteiktoms nuolaidoms (nuo standartinių įkainių).

•

Klientas, norintis nutraukti paslaugų sutartį anksčiau, nei sutartyje nurodytas trumpiausias naudojimosi paslauga
terminas, privalo sumokėti kompensaciją (atlyginti nuostolius), lygią visoms jam suteiktoms nuolaidoms (nuo
standartinių įkainių).

•

Bendrovė pasilieka teisę nutraukti arba keisti įkainius, jiems taikomas nuolaidas bei akcines sąlygas apie tai
paskelbusi svetainėje www.penki.lt

•

Kitų akcijų nuolaidos nesumuojamos, išskyrus „Atvesk draugą“ ir „Atėjusiems iš kito tiekėjo“ arba, jei kitų akcijų
sąlygose nurodyta kitaip.

•

Šis įkainių ir sąlygų aprašas papildo „Penki“ paslaugų sutartyje nustatytas sąlygas.

