ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr. ____________
20___m. ____________________ ____d.

SS

Specialiosios sąlygos Interneto telefonijos paslaugoms
PASLAUGOS IR MOKESČIAI
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau - vadinama Telecentras), atstovaujama šią sutartį Telecentro vardu pasirašiusiojo Telecentro atstovo,
veikiančio pagal suteiktus įgaliojimus, ir šioje sutartyje nurodytas Paslaugų gavėjas, toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė šią
Elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“:
1. Paslaugos, kurias Telecentras teikia Paslaugų gavėjui (užsakomą paslaugą pažymėti):
□ Universali interneto telefonijos paslauga
Geografiniai

Trumpieji numeriai (užsisakant Virtualios
telefono stotelės paslaugą)

Negeografiniai (700-ieji numeriai)

Plano pavadinimas:
Trumpas plano aprašymas:
Kainos be nuolaidų* (pasirašant neterminuotą sutartį):
Minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis****

Mėnesinis mokestis

Paslaugos aktyvavimo mokestis
Suteikiamos nuolaidos*:
Nuolaida minimaliam prakalbamam mėnesiniam mokesčiui
akcijos** metu
Nuolaida minimaliam prakalbamam mėnesiniam mokesčiui (pasirašant
terminuotą sutartį)
Nuolaida paslaugos aktyvavimo mokesčiui (pasirašant
terminuotą sutartį)
Nuolaida minimaliam prakalbamam mėnesiniam mokesčiui

Nuolaida mėnesiniam mokesčiui akcijos** metu
Nuolaida mėnesiniam mokesčiui (pasirašant terminuotą sutartį)

Nuolaida mėnesiniam mokesčiui

Nuolaida aktyvavimo mokesčiui
Paslaugų gavėjo mokami paslaugų mokesčiai*:
Akcijos** metu mokamas minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis
Minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis****

Mėnesinis mokestis

Vienkartinis mokestis
Paslaugos aktyvavimo mokestis
Minimalus naudojimosi paslaugomis laikotarpis****

______ ____ ____ (nurodyti)

12 mėn.

24 mėn.

36 mėn.

neterminuota

□ Softphone paslauga
Trumpieji numeriai (užsisakant Virtualios
telefono stotelės paslaugą)

Negeografiniai (700-ieji numeriai)

Plano pavadinimas:
Trumpas plano aprašymas:
Kainos be nuolaidų* (pasirašant neterminuotą sutartį):
Minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis****

Mėnesinis mokestis

Paslaugos aktyvavimo mokestis
Suteikiamos nuolaidos*:
Nuolaida minimaliam prakalbamam mėnesiniam mokesčiui
akcijos** metu
Nuolaida minimaliam prakalbamam mėnesiniam mokesčiui (pasirašant
terminuotą sutartį)
Nuolaida paslaugos aktyvavimo mokesčiui (pasirašant
terminuotą sutartį)
Nuolaida minimaliam prakalbamam mėnesiniam mokesčiui

Nuolaida mėnesiniam mokesčiui akcijos** metu
Nuolaida mėnesiniam mokesčiui (pasirašant terminuotą sutartį)

Nuolaida mėnesiniam mokesčiui

Nuolaida aktyvavimo mokesčiui
Paslaugų gavėjo mokami paslaugų mokesčiai*:
Akcijos** metu mokamas minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis
Minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis****

Mėnesinis mokestis

Vienkartinis mokestis
Paslaugos aktyvavimo mokestis
Minimalus naudojimosi paslaugomis laikotarpis**** ______ ____ ____ (nurodyti)

12 mėn.

24 mėn.

36 mėn.

neterminuota

□ Virtualaus fakso paslauga

Geografiniai

Trumpieji numeriai (užsisakant Virtualios
telefono stotelės paslaugą)

Negeografiniai (700-ieji numeriai)

Paslaugų gavėjo elektroninio pašto adresas (-ai), kuriam (-iems) bus teikiama Virtualaus fakso paslauga:

Plano pavadinimas:
Trumpas plano aprašymas:
Kainos be nuolaidų* (pasirašant neterminuotą sutartį):
Minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis****

Mėnesinis mokestis

Paslaugos aktyvavimo mokestis
Suteikiamos nuolaidos*:
Nuolaida minimaliam prakalbamam mėnesiniam mokesčiui
akcijos** metu
Nuolaida minimaliam prakalbamam mėnesiniam mokesčiui (pasirašant
terminuotą sutartį)
Nuolaida paslaugos aktyvavimo mokesčiui (pasirašant
terminuotą sutartį)
Nuolaida minimaliam prakalbamam mėnesiniam mokesčiui

Nuolaida mėnesiniam mokesčiui akcijos** metu
Nuolaida mėnesiniam mokesčiui (pasirašant terminuotą sutartį)

Nuolaida mėnesiniam mokesčiui

Nuolaida aktyvavimo mokesčiui
Paslaugų gavėjo mokami paslaugų mokesčiai*:
Akcijos** metu mokamas minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis
Minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis****

Mėnesinis mokestis

Vienkartinis mokestis
Paslaugos aktyvavimo mokestis
Minimalus naudojimosi paslaugomis laikotarpis***

_______ ____ ____ (nurodyti)

12 mėn.

24 mėn.

36 mėn.

neterminuota

Papildomos paslaugos ir mėnesiniai mokesčiai už papildomas paslaugas (užsakomą paslaugą pažymėti):
Paslaugos pavadinimas

Mėnesinis mokestis*, Lt

□ Virtuali telefono stotelė (Hosted PBX)

Paslaugų skaičius, vnt.

Viso, Lt

Numerių skaičius: _________

□ Telefono stotelė (PBX)
□ Telefono stotelės (PBX) aptarnavimas
□ SIP susijungimo paslauga

Balso kanalų skaičius: _________

□ ISDN paslauga

Balso kanalų skaičius: _________

□ MSN (kartotinio abonento numerio) suteikimo paslauga

Numerių skaičius: _________

□ Įrangos įdiegimo paslauga (vienkartinis mokestis)
□ Detali pokalbių ataskaita

Numerių skaičius: _________

□ Kitos paslaugos (nurodyti)

_________

Kredito limitas: nenustatomas
Visos kainos nurodytos Lt be PVM
* Mokesčiai ir nuolaidos nurodomi vienai paslaugai. Informaciją apie galiojančius mokesčius už papildomas paslaugas Paslaugų gavėjas gali gauti paskambinęs
Telecentro Klientų aptarnavimo skyriaus telefono numeriu 8~52161616, atvykęs į Telecentro prekybos saloną arba Telecentro interneto svetainėje www.mezon.lt.
** Akcijos pavadinimas: _________________
*** Minimalus naudojimosi Paslaugomis laikotarpis - nurodytas trumpiausias naudojimosi Paslaugomis terminas, per kurį Paslaugų gavėjas įsipareigoja naudotis
Paslaugomis. Šis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Paslaugų gavėjo Paslaugos aktyvavimo dienos.
****Minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis – tai mokestis, kurį Paslaugų gavėjas sumoka kiekvieną mėnesį, nepriklausomai nuo to, ar naudojosi
Paslaugomis.
2. Paslaugų gavėjas įsipareigoja naudotis Paslaugomis su Telecentro įranga:
Įrangos pavadinimas
Kaina (Vertė), Lt
Įrangos MAC adresas
Įrangos serijinis numeris
Kiekis, vnt.
Įrangos kaina su nuolaida, Lt/vnt.
Įrangos kainų skirtumas (suteikiama nuolaida),
Lt/vnt.
Suma, Lt
Įrangos pardavimas:
Apmokėjimas grynaisiais pinigais, Lt

Apmokėjimas pavedimu per 30 d., Lt
Atsiskaitymas išsimokėtinai per 12 mėn., įmokos
dydis Lt/mėn.
Atsiskaitymas išsimokėtinai per 24 mėn.,
įmokos dydis Lt/mėn.
Įrangos nuoma:
Įrangos nuomos mokestis, Lt /mėn. arba Lt/d.
Visos kainos nurodytos litais su PVM (21%).
Paslaugų gavėjas mokesčius už Paslaugas ir Telecentro įrangą moka su įmokos kodu 2528 į Telecentro sąskaitas:
„Swedbank“, AB LT53 7300 0100 7685 6858; AB Danske bankas LT70 7400 0326 0992 3810; AB DNB bankas LT53 4010 0424 0001 0482;
AB SEB bankas LT57 7044 0600 0558 8212; AB Nordea bankas LT51 2140 0300 0210 5763.
3. Paslaugų gedimų šalinimo trukmė ne ilgesnė nei 48 val. Gedimai registruojami telefonu +370 5 2161616. Telecentro pagalbos Paslaugų gavėjams tarnybos
nemokamas telefono ryšio numeris yra 119.
4. Jei Paslaugų gavėjas nepasiima Telecentro įrangos iš Telecentro prekybos taškų, tuomet ši įranga yra pristatoma Paslaugų gavėjui už Telecentro nustatytą
mokestį, nurodytą internetinėje svetainėje adresu www.mezon.lt .
5. Paslaugų gavėjas pažymi „+“:
□ Papildomai pageidauju gauti mokamą popierinės sąskaitos siuntimo paštu paslaugą.
□ Sutinku iš Telecentro gauti naujausią informaciją apie teikiamas Paslaugas ir su jomis susijusius pasiūlymus, teikiamas nuolaidas bei galiojančias
akcijas 14 punkte nurodytais mano rekvizitais.
□ Sutinku, kad juridinio/fizinio asmens duomenys būtų įtraukti į viešai prieinamus abonentų sąrašus.
6. Registracijos savitarnos svetainėje duomenys:
Registracijos savitarnos svetainėje
slaptažodis
Slaptažodis reikalingas Paslaugų gavėjo registracijai. Užregistravus Paslaugų gavėją, slaptažodį rekomenduojama pakeisti.
Vartotojo vardas

7.SIP linijos prisijungimo duomenys (užsisakant Sofphone ir/ar SIP susijungimo paslaugą)
SIP vartotojo (linijos) vardas:
SIP autentifikacijos vartotojo vardas:
SIP autentifikacijos slaptažodis:
8. Prie šių Specialiųjų sąlygų pridedamas ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi Šalių pasirašytas priedas „Interneto telefonijos paslaugų tarifai“.
9. Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:
Telecentras
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
Kodas 120505210
Sausio 13-osios g. 10, 04347 Vilnius–50
PVM mokėtojo kodas LT205052113
Tel.: 8~5 2161616,
Faksas: 8~ 5 2525396
info@telecentras.lt
A.s LT167044060001116280 banke AB SEB bankas, banko kodas
70440,
Duomenys apie AB Lietuvos radijo ir televizijos centrą saugomi ir
kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre

Paslaugų gavėjas

fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas
atstovo vardas, pavardė, atstovavimą patvirtinančio dokumento data ir Nr.
fizinio asmens kodas, paso/asmens tapatybės kortelės Nr. / juridinio asmens kodas
fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta / juridinio asmens buveinės adresas

adresas, kuris Telecentro bus suteikiamas Bendrajam pagalbos centrui (jei skiriasi
nuo aukščiau nurodyto)
PVM mokėtojo kodas
Telefonas, faksas
el. pašto adresas
bankas, banko kodas, sąskaitos numeris
Pasirašydamas šią Sutartį Paslaugų gavėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su
Sutarties Bendrosiomis sąlygomis Nr.1, galiojančiomis nuo 2014-11-24, Sutarties
pasirašymo dieną galiojančiais Paslaugų mokesčiais (įskaitant ir akcijų pasiūlymus,
taip pat papildomus mokesčius), su jais sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.
Sutarties Bendrosios sąlygos Nr.1, galiojančios nuo 2014-11-24, yra skelbiamos
internetinėje svetainėje www.mezon.lt/Internetas/Planai (fiziniams asmenims) ir
www.mezon.lt/Verslui/Internetas/Planai (juridiniams asmenims).
A.V. ___________________________________
Pareigos, vardas, pavardė, parašas

A.V. ___________________________________
Pareigos, vardas, pavardė, parašas

