UAB „Init“
Įmonės kodas 132658751
Sutarties Nr.

TINKLO PASLAUGOS UŽSAKYMAS
INFORMACIJA APIE KLIENTĄ
Kliento vardas, pavardė/įmonės pavadinimas
Leisti naudoti asmens kodą

Sutinku

Asmens kodas/įmonės kodas

Nesutinku

Asmens gimimo data/PVM mokėtojo kodas
Kliento gyv./įmonės buveinės adresas
Tel./faks.
Kliento pateiktas el. pašto dežutės adresas (ai)

UŽSAKOMOS PASLAUGOS
Užsakomos Tinklo paslaugos teikimo adresas

UŽSAKOMOS PASLAUGOS TEIKIMO SĄLYGOS
Sąskaitą už teikiamas Paslaugas noriu gauti:
El. paštu (nemokamai)
Per savitarnos svetainę (nemokamai)
Paštu (neturintiems interneto paslaugos nemokamai)
Trumpiausias naudojimosi paslaugomis laikotarpis

mėn.

Ataskaitinis laikotarpis

1 mėnuo

GALINĖ ĮRANGA
Nuoma

Pirkimas

Įrangos pavadinimas

Kaina

Optinis keitiklis
Galinės įrangos garantinės priežiūros terminas – 24 mėn.
Klientas įsipareigoja Galinę įrangą naudoti pagal įrangos
naudojimo instrukcijas.

Eur
Lt

Pastabos
Mano nurodytu telefono numeriu, gyvenamosios vietos ar elektroninio pašto adresu bus pateikiami UAB „Init“ bei bendri su partneriais reklaminiai
pasiūlymai. Su UAB „Init“ partneriais galima susipažinti interneto svetainėje www.init.lt.

Sutinku

Nesutinku

Aš garantuoju, kad visi mano pateikti duomenys ir informacija yra teisingi, be nutylėjimų ir atspindi tikrąją mokumo padėtį. UAB „Init“ prireikus
kreiptųsi į valstybines ir/ar privačias organizacijas („Sodrą“, VĮ Registrų centrą, VMI, Lindorff Oy Filial, UAB „Sergel“ UAB „Creditinfo Lietuva“) dėl
informacijos apie mano mokumą, pajamas, nekilnojamąjį turtą ir skolas gavimo. Suprantu visas pasekmes, kurios gali kilti suteiktų paslaugų
neapmokėjimo atveju.
Leisti patikrinti mano mokumą:

Sutinku

Nesutinku

Parašas

Klientui nedavus sutikimo dėl mokumo patikrinimo paslaugos bus teikiamos tik esant avansiniam mokėjimui.
Patvirtinu, kad prieš pildydamas šį užsakymą, susipažinau su Paslaugų teikimo taisyklėmis ir teikiamų Paslaugų įkainiais, Paslaugos teikimo sąlygomis
(įskaitant ir atskirus pasiūlymus su juose nustatytais papildomais Kliento įsipareigojimais) bei mokesčiais, su jais sutinku ir įsipareigoju jų laikytis.
Sutinku sumokėti už užsakomos Paslaugos įrengimą ir aktyvavimą bei atsiskaityti už suteiktas Paslaugas pagal pateiktą sąskaitą iki joje nurodytos dienos
bei neprieštarauju, kad šis užsakymas būtų pradedamas vykdyti.

Kliento vardas,
pavardė/įmonės pavadinimas

Parašas

Data

PILDO UAB „INIT“ DARBUOTOJAS ARBA KITAS ĮGALIOTAS ASMUO
Asmens tapatybė nustatyta pagal
Pastabos
Įgaliotas darbuotojas

Mokėtojo kodas

INIT Tinklo paslaugos teikimo sutartis Nr.
Mokėtojo kodas:
Uždaroji akcinė bendrovė „Init“, įmonės kodas 132658751, toliau vadinama
„Operatoriumi“, ir „Klientas“, sudarė šią dvišalę Sutartį dėl naudojimosi
Operatoriaus telekomunikacijų tinklu šios Sutarties 8.1 punkte nurodytu
adresu.
1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Operatorius įsipareigoja su Klientu suderintoje vietoje Kabeliniu įvadu
prijungti vieną Kliento Vidinio tinklo įvadą prie Init tinklo už nustatyto
dydžio prijungimo mokestį.
1.2. Operatorius įsipareigoja palaikyti Init tinklų funkcionalumą už Tinklo
mokestį, vadovaujantis šia Sutartimi, Tinklo paslaugų užsakymu, Paslaugų
teikimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), šios Sutarties priedais, pakeitimais
bei papildymais, o Klientas įsipareigoja už visas suteiktas Paslaugas
atsiskaityti Sutaryje ir Taisyklėse nustatyta tvarka.
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 gali pareikšti Operatoriaus darbuotojui savo pageidavimus dėl
Kabelinio įvado montavimo vietos Kliento bute (patalpose).
3.2. Klientas įsipareigoja laikytis Taisyklių nuostatų ir laiku mokėti Tinklo
mokestį šioje Sutartyje, jos prieduose ir Taisyklėse nustatyta tvarka.
Individualiems ir mažabučiams namams taikomas papildomas Tinklo
paslaugos mokestis.
3.3. Klientas įsipareigoja neleisti prisijungti prie savo Vidinio tinklo ar
Galinio taško 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.
3.4. Klientas įsipareigoja naudotis Tinklo paslauga neterminuotai arba
terminu, ne trumpesniu už Trumpiausią naudojimosi paslauga laikotarpį,
jeigu toks buvo sutartas.
3.5. 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.
3.6. Operatorius turi teisę keisti Tinklo mėnesio mokestį, Taisykles ir
įsipareigoja apie keičiamą Tinklo mėnesio mokestį ir Taisykles informuoti
Klientą Taisyklėse nustatyta tvarka.
4. ATSISKAITYMO UŽ PASLAUGAS TVARKA
4.1. Už Tinklo paslaugą 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 teikiamas paslaugas, Klientas nėra atleidžiamas
nuo pareigos sumokėti mokesčius už teikiamas paslaugas šioje Sutartyje bei
Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.
4.4. Klientas už gautas iš Operatoriaus paslaugas turi sumokėti į
Operatoriaus sąskaitas, nurodytas mokėjimo pranešimuose (sąskaitose
faktūrose) arba Klientų aptarnavimo skyriuose.

9.

4.5. Nesutikus dėl savo mokumo patikrinimo, klientas už paslaugas
įsipareigoja mokėti pagal avansinę sąskaitą.
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 Paslaugų
teikimo sutartį.
5.2. Jei iki trumpiausio naudojimosi paslauga laikotarpio pabaigos nei viena
iš Šalių nepareiškia noro nutraukti Sutartį, pasibaigus šiam laikotarpiui
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 jos priedus teikiamų visų
paslaugų Taisyklėse nustatyta tvarka,
5.3.3. kai Klientas pažeidžia šią sutartį ar Taisykles,
5.3.4. kai Operatorius, pasikeitus sąlygoms, nebegali šioje Sutartyje
nurodytu paslaugų teikimo 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.
 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6.1. Ginčai dėl šios Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo
sprendžiami Šalių susitarimu, o Šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos
įstatymais nustatyta tvarka.
6.2. Jeigu Klientas naudojasi ir kitomis Operatoriaus teikiamomis
Paslaugomis, už visas ar jų dalį gali būti išrašoma viena bendra detalizuota
sąskaita.
6.3. 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 ir
įsipareigoja jų laikytis. Taip pat Klientas pareiškia, kad yra susipažinęs su
Tinklo Mėnesio ir kitais mokesčiais.
7.3. Priedas – Tinklo paslaugos užsakymas.
7.4. Priedas – Paslaugų teikimo taisyklės.
7.5. Priedas – Operatoriaus galinės įrangos priėmimo–perdavimo aktas.
8. KAINA IR PASIRINKTAS PLANAS
(pildo Operatoriaus darbuotojas ar kitas įgaliotas asmuo)
8.1. Tinklo paslaugos teikimo adresas
____________________________________________________________
8.2. Tinklo paslaugos teikimo pradžia ______________________________
8.3. Trumpiausias naudojimosi paslauga laikotarpis
(terminuotoms sutartims) ________________________________________
8.4. Tinklo paslaugos Mėnesio mokestis su PVM _____________________
8.5. Tinklo paslaugos Mėnesio mokesčio nuolaida ____________________
8.6. Tinklo paslaugos prijungimo mokestis su PVM ___________________
8.7. Tinklo paslaugos prijungimo 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.

