PASLAUGŲ RINKINIAI

NAMAI
1. PASLAUGŲ RINKINĮ SUDARANČIOS PASLAUGOS
Paslaugų rinkinį sudarančios paslaugos
Per šviesolaidinę prieigą

Per DSL prieigą

„Namai 1 šviesolaidis“

„Namai 1“

Išmaniosios skaitmeninės televizijos paslauga

Išmaniosios skaitmeninės televizijos paslauga

Interneto planas „Bazinis šviesolaidis“

Interneto planas „Bazinis plius“

Paslauga „Laiko kontrolė“

Paslauga „Laiko kontrolė“

Paslauga „TEO Wi-Fi“

Paslauga „TEO Wi-Fi“

Interneto TV

Interneto TV
Pokalbių planas „Valandos“

„Namai 2 šviesolaidis“

„Namai 2“

Televizijos paslauga

Televizijos paslauga

Išmaniosios skaitmeninės televizijos arba skaitmeninės
televizijos papildoma televizijos paslauga

Išmaniosios skaitmeninės televizijos arba skaitmeninės
televizijos papildoma televizijos paslauga

1-as papildomas teminis TV kanalų rinkinys (išskyrus VIASAT)

1-as papildomas teminis TV kanalų rinkinys (išskyrus VIASAT)

Interneto planas „Optimalus šviesolaidis“

Interneto planas „Optimalus plius“

Paslauga „TEO Wi-Fi“

Paslauga „TEO Wi-Fi“

Paslauga „Laiko kontrolė“

Paslauga „Laiko kontrolė“

Paslaugos „Saugykla “ planas „Premium“

Paslaugos „Saugykla “ planas „Premium“

Paslauga „Interneto apsauga“

Paslauga „Interneto apsauga“

Interneto TV

Interneto TV

Pokalbių planas „Paros“

Pokalbių planas „Paros“

„Namai 3 šviesolaidis“

„Namai 3“

Išmaniosios skaitmeninės televizijos paslauga

Išmaniosios skaitmeninės televizijos paslauga

Išmaniosios skaitmeninės televizijos arba skaitmeninės
televizijos papildoma televizijos paslauga

Išmaniosios skaitmeninės televizijos arba skaitmeninės
televizijos papildoma televizijos paslauga

2 papildomi teminiai TV kanalų rinkiniai (išskyrus VIASAT)

2 papildomi teminiai TV kanalų rinkiniai (išskyrus VIASAT)

Interneto planas „Premium šviesolaidis“

Interneto planas „Premium plius“

Paslauga „TEO Wi-Fi“

Paslauga „TEO Wi-Fi“

Paslauga „Laiko kontrolė“

Paslauga „Laiko kontrolė“

Paslaugos „Saugykla “ planas „Premium“

Paslaugos „Saugykla “ planas „Premium“

Paslauga „Interneto apsauga“

Paslauga „Interneto apsauga“

Interneto TV

Interneto TV

Šviesolaidinio interneto galinės įrangos nuoma

Plačiajuosčio interneto galinės įrangos nuoma

Pokalbių planas „Paros“

Pokalbių planas „Paros“

Pokalbių planas „Į užsienį“

Pokalbių planas „Į užsienį“

Norint naudotis paslaugų rinkiniais, jums reikalinga belaidžio interneto įranga.

2. PASLAUGŲ RINKINIŲ TARIFAI
Pavadinimas

Mėnesio kaina be PVM

Mėnesio kaina su 21% PVM

Paslaugų rinkinio „Namai 1 šviesolaidis“ mėnesio mokestis

66,03 Lt / 19,12 Eur

79,90 Lt / 23,14 Eur

Paslaugų rinkinio „Namai 2 šviesolaidis“ mėnesio mokestis

82,56 Lt / 23,91 Eur

99,90 Lt / 28,93 Eur

Paslaugų rinkinio „Namai 3 šviesolaidis“ mėnesio mokestis

99,09 Lt / 28,70 Eur

119,90 Lt / 34,73 Eur

Paslaugų rinkinio „Namai 1“ mėnesio mokestis

74,30 Lt / 21,52 Eur

89,90 Lt / 26,04 Eur

Paslaugų rinkinio „Namai 2“ mėnesio mokestis

82,56 Lt / 23,91 Eur

99,90 Lt / 28,93 Eur

Paslaugų rinkinio „Namai 3“ mėnesio mokestis

99,09 Lt / 28,70 Eur

119,90 Lt / 34,73 Eur

Paslaugų rinkinio suteikimo mokestis*

49,51 Lt / 14,34 Eur

59,90 Lt / 17,35 Eur

17,35 Lt / 5,02 Eur

20,99 Lt / 6,08 Eur

41,32 Lt / 11,97 Eur

50,00 Lt / 14,48 Eur

41,32 / 11,97 Eur

50,00 Lt / 14,48 Eur

Paslaugų rinkinio keitimo mokestis*
Paslaugų rinkinio teikimo vietos pakeitimo mokestis
Paslaugų rinkinio laikino atjungimo paslaugos mokestis

* įsipareigojus naudotis Paslaugų rinkiniu trumpiausią naudojimosi laikotarpį lygų ar ilgesnį nei 24 mėn., Paslaugų rinkinio
suteikimo mokesčiui arba Paslaugų rinkinio keitimo mokesčiui taikoma 100 proc. nuolaida.

PASLAUGŲ RINKINIŲ TEIKIMO SĄLYGOS
1. Paslaugų rinkinį gali įsigyti privatūs klientai, kurie pageidavimo įsigyti Paslaugų rinkinį metu nesinaudoja
TEO LT, AB paslaugomis ir neįtraukti į UAB „Creditinfo“ administruojamą bendrą skolininkų duomenų
bazę.
2. esami TEO LT, AB privatūs klientai Paslaugų rinkinį gali įsigyti, jei atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
2.1. neturi trumpiausio naudojimosi bet kokia pagrindine paslauga (namų telefono, interneto, išmaniosios
skaitmeninės televizijos arba skaitmeninės televizijos) laikotarpio įsipareigojimų, pageidavimo įsigyti
Paslaugų rinkinį metu neskolingi TEO LT, AB ir neįtraukti į UAB „Creditinfo“ administruojamą bendrą
skolininkų duomenų bazę;
2.2. naudojasi bent viena iš TEO LT, AB teikiamų pagrindinių paslaugų (namų telefonu, internetu,
išmaniąja skaitmenine televizija arba skaitmenine televizija), šioms paslaugoms ar paslaugai
nustatytas ne ilgesnis nei 24 mėn. trumpiausias naudojimosi paslauga laikotarpis ir Paslaugų rinkinio
užsakymo metu papildomai užsisako bent vieną iš pagrindinių paslaugų (namų telefoną, internetą,
išmaniąją skaitmeninę televiziją arba skaitmeninę televiziją), taip pat pageidavimo įsigyti Paslaugų
rinkinį metu neskolingi TEO LT, AB bei neįtraukti į UAB „Creditinfo“ administruojamą bendrą
skolininkų duomenų bazę;
2.3. naudojasi bent viena iš TEO LT, AB teikiamų pagrindinių paslaugų (namų telefonu, internetu,
išmaniąja skaitmenine televiziją arba skaitmenine televizija), šioms paslaugoms ar paslaugai

nustatytas ne ilgesnis nei 24 mėn. trumpiausias naudojimosi paslauga laikotarpio įsipareigojimas ir
pageidavimo įsigyti Paslaugų rinkinį metu yra keičiama interneto prieigos technologija iš plačiajuostės
technologijos interneto prieigos į šviesolaidinio interneto prieigą, taip pat pageidavimo įsigyti Paslaugų
rinkinį metu neskolingi TEO LT, AB ir neįtraukti į UAB „Creditinfo“ administruojamą bendrą skolininkų
duomenų bazę;
3. šios Paslaugų rinkinių įsigijimo arba/ir pagrindinių paslaugų (namų telefono, interneto, išmaniosios
skaitmeninės televizijos arba skaitmeninės televizijos) įkėlimo į Paslaugų rinkinius sąlygos netaikomos
privatiems klientams, gyvenantiems vietovėse, kuriose taikoma Paslaugų rinkinių „Namai. Individualūs
sprendimai“ kainodara ir/arba tiems privatiems klientams, su kuriais sudaryti preliminarūs susitarimai dėl
telekomunikacijų paslaugų teikimo sutarčių sudarymo;
4. esami klientai, išvardinti šio įsakymo 2.2, 2.3 punktuose, turintys galiojančių trumpiausio naudojimosi
paslauga (-omis) laikotarpio įsipareigojimų nors dėl vienos pagrindinės paslaugos (namų telefono,
interneto, išmaniosios skaitmeninės televizijos arba skaitmeninės televizijos), norėdami paslaugas įkelti į
Paslaugų rinkinį, privalo įkelti visas tuo pačiu adresu teikiamas paslaugas, nepriklausomai nuo trumpiausio
naudojimosi paslauga laikotarpio įsipareigojimų;
5. esamiems klientams, išvardintiems šio priedo 2.2, 2.3 punktuose, turintiems galiojančių trumpiausio
naudojimosi paslauga (-omis) laikotarpio įsipareigojimų nors dėl vienos pagrindinės paslaugos (namų
telefono, interneto, išmaniosios skaitmeninės televizijos arba skaitmeninės televizijos), įsigyjant Paslaugų
rinkinį, nustatomas naujas 24 mėn. trumpiausias naudojimosi Paslaugų rinkiniu laikotarpis.

PASLAUGŲ RINKINIO LAIKINO ATJUNGIMO PASLAUGOS TEIKIMO SĄLYGOS

1. Paslaugų rinkinių privatiems klientams laikino atjungimo paslauga teikiama nuo 2013-01-01.
2. Paslaugų rinkinių privatiems klientams laikino atjungimo paslaugos teikimo sąlygos:
2.1. laikinai atjungiant Paslaugų rinkinį, atjungiamos visos Paslaugų rinkinio pagrindinės paslaugos;
2.2. jei klientas įsipareigojęs naudotis Paslaugų rinkiniu trumpiausią naudojimosi paslauga laikotarpį –
trumpiausio naudojimosi Paslaugų rinkiniu įsipareigojimo laikotarpis prasitęsia Paslaugų rinkinio
laikino atjungimo laikotarpio dydžiu. Paslaugų rinkiniui suteikiamų nuolaidų galiojimo trukmė
neprasitęsia;
2.3. klientas gali pasirinkti laikino Paslaugos atjungimo terminą – iš eilės nuo 1 iki 6 mėnesių;
2.4. Paslaugų rinkinių privatiems klientams laikino atjungimo paslauga klientas gali pasinaudoti vieną
kartą per 12 mėnesių;
2.5. papildomi Namų telefono paslaugos planai laikinai atjungiami kartu su pagrindine Namų telefono
paslauga;
2.6. papildomos televizijos paslaugos atjungiamos kartu su pagrindine paslauga;
2.7. laikinai atjungiant pagrindinę išmaniosios skaitmeninės televizijos paslaugą, tokiam pat laikotarpiui
atjungiama papildoma išmaniosios skaitmeninės televizijos paslauga;
2.8. laikinai atjungus Paslaugų rinkinį, papildoma skaitmeninės televizijos paslauga nėra laikinai
atjungiama. Visą paslaugų rinkinio laikino atjungimo laikotarpį šios paslaugos mėnesio mokesčiui
taikoma 100 proc. nuolaida;
2.9. papildomos interneto paslaugos, išskyrus paslaugas „Saugykla“ ir „TEO Wi-Fi“, atjungiamos kartu su
pagrindine paslauga. Laikinai atjungus Paslaugų rinkinį, paslaugos „Saugykla“ ir „TEO Wi-Fi“ nėra

laikinai atjungiamos. Visą Paslaugų rinkinio laikino atjungimo laikotarpį paslaugų „Saugykla“ ir „TEO
Wi-Fi“ mokesčiams taikoma 100 proc. nuolaida.
Dėl Paslaugų rinkinio įjungimo klientui papildomai kreiptis nereikia.

