INIT kabelinės televizijos Pagrindinio paketo teikimo sutartis Nr.
INIT Tinklo paslaugos teikimo sutarties Nr. _____________, pasirašytos __________ priedas.
Mokėtojo kodas:
Uždaroji akcinė bendrovė „Init“, įmonės kodas 132658751, toliau vadinama
„Operatoriumi“, ir „Klientas“, sudarė šią dvišalę Sutartį dėl naudojimosi
kabelinės televizijos Pgrindinio paketo paslauga Tinklo paslaugos užsakyme
nurodytu Paslaugos teikimo adresu.
1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Kabelinės televizijos Pagrindinio paketo paslaugų teikimas su Klientu
suderintoje vietoje už Mėnesio mokestį, taip pat sumokant vienkartinį
Paslaugos aktyvavimo mokestį.
1.2. Kabelinės televizijos Pagrindinį paketą sudaro programos: LRT televizija,
LRT Kultūra, INIT TV, INIT Ekstra TV ir Play TV.
1.3. Esant techninei būtinybei, Kliento įvado, skirto teikti kabelinės televizijos
paslaugas, prijungimas prie INIT tinklo, užsakyto pagal INIT Tinklo paslaugų
teikimo sutartį už nustatyto dydžio prijungimo mokestį.
2. BENDROSIOS SĄLYGOS
2.1. Pasirašydamas Sutartį, Klientas patvirtina, kad yra supažindintas apie
savo asmens duomenų tvarkymą, gali reikalauti ištaisyti ar sunaikinti savo
asmens duomenis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytais
atvejais, nesutikti dėl savo asmens duomenų tvarkymo.
2.2. Kliento asmens duomenų valdytoja yra UAB „Init“ (įm. k. 132658751,
Laisvės al. 30A, Kaunas).
2.3. Kliento asmens duomenis UAB „Init“ valdys šiais tikslais:
2.3.1. Nustatyti kliento tapatybę, sudarant paslaugų teikimo sutartį.
2.3.2. Kliento mokumui įvertinti ir įsiskolinimui valdyti.
3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1 Klientas įsipareigoja laikytis Taisyklių nuostatų ir laiku atsiskaityti už
gautas Paslaugas šioje Sutartyje, jos prieduose ir Taisyklėse nustatyta tvarka.
3.2 Klientas įsipareigoja neleisti prisijungti prie savo Vidinio tinklo ir
naudotis Paslaugomis tretiesiems asmenims. Klientui pažeidus šį punktą
Operatorius turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti, sustabdyti paslaugų
teikimą arba nutraukti Sutartį ir reikalauti iš Kliento žalos atlyginimo.
3.3 Klientas įsipareigoja naudotis Paslaugomis neterminuotai arba terminu,
kuris yra ne trumpesnis už Trumpiausią naudojimosi paslauga laikotarpį, jeigu
toks buvo sutartas.
3.4 Operatorius, esant techninėms galimybėms, įsipareigoja teikti Klientui
Paslaugas bei Papildomas paslaugas, užsakytas pagal nustatytos formos
užsakymo blankus, laikydamasis šioje Sutartyje ir Taisyklėse nustatytų
reikalavimų ir tvarkos, jei Šalys nesutaria kitaip.
3.5 Operatorius turi teisę pakeisti Pagrindinio paketo mėnesio mokestį,
Taisykles ir įsipareigoja apie keičiamą Pagrindinio paketo mėnesio mokestį ir
Taisykles informuoti Klientą Taisyklėse nustatyta tvarka. Operatorius turi teisę,
esant būtinybei, pakeisti Pagrindinio paketo retransliuojamų programų rinkinį.
4. ATSISKAITYMO UŽ PASLAUGAS TVARKA
4.1. Už Pagrindinį paketą ar atskirai užsakytas Paslaugas bei Papildomas
paslaugas Klientas atsiskaito su Operatoriumi Taisyklėse nustatyta tvarka.
4.2. Už einamąjį mėnesį suteikiamas paslaugas sąskaitos Klientui išsiunčiamos
iki einamojo mėnesio 10 kalendorinės dienos, pagal jas Klientas turi
atsiskaityti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, o jeigu sąskaitoje
nurodyta vėlesnė data – iki sąskaitoje nurodytos datos.
4.3. Negavęs sąskaitos už einamąjį mėnesį suteikiamas Paslaugas, Klientas
nėra atleidžiamas nuo pareigos sumokėti mokesčius už suteiktas Paslaugas
Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.
4.4. Klientas už gautas iš Operatoriaus paslaugas gali sumokėti į Operatoriaus
sąskaitas, nurodytas mokėjimo pranešimuose (sąskaitose faktūrose) arba
Klientų aptarnavimo skyriuose.
4.5. Nesutikus dėl savo mokumo patikrinimo, klientas už paslaugas
įsipareigoja mokėti pagal avansinę sąskaitą.

9.

5. SUTARTIES
ĮSIGALIOJIMAS,
KEITIMAS
IR
NUTRAUKIMAS
5.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo datos. Terminuotos
Sutartys galioja šios Sutarties pasirašytomis sąlygomis nuo 8.2. punkte
nurodytos datos visą Sutarties 8.3 punkte nurodytą laikotarpį. Ši sutartis
negali būti nutraukta tol, kol Klientas turi nors vieną galiojančią
Papildomų programų paketų teikimo sutartį.
5.2. Jei iki Sutarties galiojimo pabaigos nei viena iš Šalių nepareiškia
noro nutraukti Sutartį, Sutartis tampa neterminuota. Tolimesniam
laikotarpiui visi mokesčiai nustatomi pagal tuo metu galiojantį
Operatoriaus kainyną.
5.3. Sutartis gali būti nutraukta ir pasibaigia:
5.3.1. kai dėl to Šalys susitaria raštu,
5.3.2. kai Klientas atsisako pagal šią Sutartį ir pagal Papildomų
programų paketų teikimo sutartį teikiamų Paslaugų,
5.3.3. kitais šioje Sutartyje ir Taisyklėse numatytais atvejais,
5.3.4. kai Operatorius, pasikeitus sąlygoms, nebegali šioje Sutartyje 8.1.
punkte nurodytu adresu teikti paslaugų.
5.4. Jei kuri nors iš šios Sutarties ir/ar Taisyklių nuostatų būtų pripažinta
negaliojančia ar netaikytina, šalys laikys kitas Sutarties ir/ar Taisyklių
nuostatas galiojančiomis ir taikytinomis.
5.5. Kiekviena Šalis, prieš nutraukdama Sutartį, privalo visiškai
atsiskaityti su kita Šalimi.
6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6.1. Ši Sutartis nenumato kūrinių, laidų bei TV ir radijo programų viešo
demonstravimo, tokiam demonstravimui turi būti sudaroma atskira
Sutartis. Už autorių ir gretutinių teisių tretiems asmenims apmokėjimą
pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus atsakingas Klientas.
6.2. Ginčai dėl šios Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo
sprendžiami Šalių susitarimu, o Šalims nesusitarus – Lietuvos
Respublikos įstatymais nustatyta tvarka.
6.3. Jeigu Klientas naudojasi ir kitomis Operatoriaus teikiamomis
Paslaugomis, už visas ar jų dalį gali būti išrašoma viena bendra
detalizuota sąskaita.
6.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę
galią, po vieną kiekvienai Šaliai.
7. SUTARTIES PRIEDAI
7.1. Operatoriaus Klientų aptarnavimo skyriuose, interneto svetainėje ar
kitais būdais viešai skelbiamos Taisyklės bei Paslaugų Mėnesio
mokesčiai laikomi šios Sutarties priedais, esančiais neatskiriama šios
Sutarties dalimi ir turinčiais tokią pačią teisinę galią kaip ir ši Sutartis.
7.2. Pasirašydamas šią Sutartį Klientas pareiškia, kad yra susipažinęs su
viešai paskelbtomis Paslaugų teikimo taisyklėmis, gavo šias Taisykles.
Taip pat Klientas pareiškia, kad yra susipažinęs su Paslaugų Mėnesio ir
kitais mokesčiais, su jais sutinka.
8. SUTARTIES KAINA IR TERMINAS
8.1. Paslaugos teikimo adresas
__________________________________________________________
8.2. Paslaugos teikimo pradžia _________________________________
8.3. Trumpiausias naudojimosi paslauga laikotarpis (terminuotoms
sutartims) _________________________________________________
8.4. Paslaugos Mėnesio mokestis su PVM ________________________
8.5. Paslaugos Mėnesio mokesčio nuolaida _______________________
8.6. Vienkartinis paslaugos aktyvavimo mokestis su PVM ___________
8.7. Paslaugos aktyvavimo mokesčio nuolaida _____________________
8.8. Kita

SUTARTIES ŠALYS

KLIENTAS
___________________________________________________
(Vardas, pavardė/įmonės pavadinimas)
___________________________________________________
(Adresas)

Sutartį perskaičiau, su jos sąlygomis sutinku.
(Atstovo pareigos, vardas, pavardė)

Parašas ______________________________________

______________________________________
(Parašas)
Sutarties pasirašymo data
Kaunas,

OPERATORIUS
UAB „Init“, įmonės kodas 132658751,
PVM mokėtojo kodas LT326587515,
A./s. LT18 7044 0600 0284 1486 AB SEB bankas,
Laisvės al. 30A, LT-44502, Kaunas, www.init.lt
Tel.: (8 37) 221 221
Pagal įgaliojimą Nr. _________________________,
atstovaujama

A.V.

SUTARTIS DĖL PAPILDOMŲ PROGRAMŲ AR PROGRAMŲ PAKETŲ
Priedas prie Pagrindinio paketo teikimo sutarties Nr. __________, pasirašytos __________
Mokėtojo kodas
INFORMACIJA APIE KLIENTĄ
Kliento vardas, pavardė/įmonės pavadinimas
Asmens gimimo data/PVM mokėtojo kodas
Paslaugos teikimo adresas

UŽSAKOMOS PASLAUGOS

Programos / paketo
pavadinimas

Paslaugos teikimo
pradžia

Mėnesio
mokestis,
Eur/mėn.

Suteikiama
nuolaida,
Eur/mėn.

Mėnesio mokestis su
nuolaida, Eur/mėn.

Nuolaidos
laikotarpis

Trumpiausias
naudojimosi paslauga
laikotarpis

KTV Mini
KTV Midi
Viso

Eur/mėn.

1. Ši sutartis galioja tik kartu su Tinklo paslaugos teikimo ir Pagrindinio paketo teikimo sutartimis.
2. Šios sutarties nutraukimas (pakeitimas) neturi įtakos Operatoriaus ir Kliento kitų sutarčių galiojimui ir vykdymui.
3. Kita

SUTARTIES ŠALYS
KLIENTAS
___________________________________________________
(Vardas, pavardė/įmonės pavadinimas)
___________________________________________________
(Adresas)

Sutartį perskaičiau, su jos sąlygomis sutinku.
(Atstovo pareigos, vardas, pavardė)

Parašas ______________________________________

______________________________________
(Parašas)
Sutarties pasirašymo data
Kaunas,

OPERATORIUS
UAB „Init“, įmonės kodas 132658751,
PVM mokėtojo kodas LT326587515,
A./s. LT18 7044 0600 0284 1486 AB SEB bankas,
Laisvės al. 30A, LT-44502, Kaunas, www.init.lt
Tel.: (8 37) 221 221
Pagal įgaliojimą Nr. _________________________,
atstovaujama

A.V.

