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UŽSAKOMOS PASLAUGOS
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Paslaugos teikimo adresas
Interneto planas
Mini

Parsiuntimas, Kbps

Greitaveika*

Išsiuntimas, Kbps

Lietuvoje

Užsienyje

Lietuvoje

Užsienyje

Didžiausia, reklamuojama ir įprastinė

51200

51200

51200

51200

Mažiausia

38400

38400

38400

38400

Technologija

Pateikiamumas

Mėnesio mokestis, Eur

Meganet LAN

95 proc./mėn.

7.50

* Duomenų perdavimo greitaveika priklauso nuo Tinklo techninių galimybių, technologijos ir pasirinkto paslaugų plano. Minimali, įprasta ir maksimali interneto
parsisiuntimo greitaveika sutampa. Įprasta sparta INIT klientai gali naudotis ne mažiau kaip 92% paslaugos teikimo laiko. Papildomai greitaveika gali būti
ribojama esant tarptautinio sujungimo gedimui, tai neįtakoja greitaveikos vietiniame tinkle. DDOS atakos, kenkėjiškos programinės įrangos veikimas ar kiti
kenkėjiški trečiųjų asmenų veiksmai gali mažinti greitaveiką. Interneto prievadų (angl. port) blokavimas netaikomas, išskyrus atvejus, kai tai yra būtina Tinklo
saugumui užtikrinti. Naršymui internete reikalinga parsisiuntimo greitaveika - iki 2 Mb/s; HD kokybės srautinio vaizdo siuntimui (angl. streaming) - iki 5 Mb/s;
SD kokybės srautinio vaizdo siuntimui - iki 2 Mb/s; 4K kokybės srautinio vaizdo siuntimui - iki 20 Mb/s; balso siuntimui per internetą (VoIP) - iki 0.1 Mb/s;
video žaidimams internete - iki 5 Mb/s; muzikos srautiniam klausymui internete - 0.32 Mb/s. Galima sparta pasiekiama esant tokioms sąlygoms: 1) sparta INIT
prieigos tinkle matuojama INIT nurodyta greitaveikos matuokle greitis.init.lt; 2) nurodyta sparta užtikrinama tik tada, kai vienas kliento galinis įrenginys
jungiamas tiesiogiai (LAN technologijoje), prie optinio keitiklio (GPON technologijoje), arba prie modemo (DOCSIS technologijoje) ir matavimo metu nėra
siunčiami ar priimami jokie kiti duomenys. Kliento galinis įrenginys turi palaikyti tokius techninius parametrus, kad teikiama greitaveika būtų pasiekta; 3)
jungiantis į kitų interneto tiekėjų tinklus, Klientui nurodyta greitaveika gali būti iki trisdešimties kartų mažesnė. Kai Kliento galiniu įrenginiu prie interneto
jungiamasi belaide (Wi-Fi) ryšio technologija, greitaveika gali būti mažesnė, priklausomai nuo naudojamos technologijos ir maršrutizatoriaus Wi-Fi standarto.
Įprastine sparta Klientas gali naudotis ne mažiau kaip 92% paslaugos teikimo laiko.
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INIT linijos paslaugų teikimo sutarties Nr. T6962
, pasirašytos 2017-07-25 , priedas
Uždaroji akcinė bendrovė „Init“, įmonės kodas 132658751, toliau vadinama
„Operatoriumi“, ir „Klientas“, sudarė šią dvišalę Sutartį dėl naudojimosi
interneto paslauga Tinklo paslaugos užsakyme nurodytu Paslaugos teikimo adresu.
1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Interneto paslaugų teikimas užsakytos Tinklo paslaugos teikimo adresu už
Mėnesio mokestį, taip pat sumokant vienkartinį Paslaugos aktyvavimo mokestį.
1.2. Esant techninei būtinybei, kliento Vidinio tinklo, skirto teikti interneto
paslaugas, prijungimas prie Init tinklo, užsakytos 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 numatytais 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. Operatorius, esant techninėms galimybėms, įsipareigoja teikti Klientui interneto
paslaugas, pagal šioje Sutartyje pasirinktą planą.
3.2. Operatoriaus užtikrinama minimali greitaveika „INIT“ prieigos tinkle, iki
artimiausios Operatoriaus tarnybinės stoties gali būti 25% mažesnė negu pasirinkto
plano greitaveika. Minimali garantuojama sparta, jungiantis į kitų interneto
paslaugų teikėjų tinklus yra 10 proc. užsakytos interneto greitaveikos.
3.3. Norint naudotis Paslauga, Kliento asmeniniame kompiuteryje turi būti įdiegtas
TCP/IP protokolas ir DHCP programinė įranga, Galinės įrangos instaliavimo vietoje
turi būti užtikrintas 220 V elektros maitinimas.
3.4. Naudodamasis Paslaugomis ir/ar atskirai užsakytomis Papildomomis
paslaugomis, Klientas įsipareigoja laikytis Taisyklių nuostatų ir laiku atsiskaityti už
gautas Paslaugas Taisyklėse nustatyta tvarka.
3.5. Klientui keičiant Operatoriaus sistemų konfigūraciją, techninius rodiklius, failų
duomenis, melagingai prisistatant ar kenkiant kitiems tinklo vartotojams,
Operatorius neatsako už tokius Kliento veiksmus, taip pat pasilieka sau teisę
nutraukti Sutartį ir reikalauti iš Kliento kompensacijos už padarytą žalą.
3.6. Klientas įsipareigoja neleisti prisijungti prie savo Vidinio tinklo ar Galinio
taško ir naudotis Paslaugomis tretiesiems asmenims. Klientui pažeidus šį punktą,
Operatorius pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Paslaugų
teikimą, nutraukti Sutartį ir reikalauti iš Kliento žalos atlyginimo.
3.7. Klientas įsipareigoja naudotis Paslaugomis neterminuotai arba terminu, kuris
yra ne trumpesnis už Trumpiausią naudojimosi paslauga laikotarpį, jeigu toks buvo
sutartas.
3.8. Klientas, naudodamasis paslauga, įsipareigoja laikytis visų vietos, rajono ar
valstybinių bet kurios šalies, kurios jurisdikcijai gali būti priskiriama atliekama
veikla, įstatymų.
3.9. Klientas įsipareigoja nekopijuoti, nereprodukuoti, nepublikuoti ar kitaip
neplatinti ar neteisėtai nenaudoti jokios medžiagos, saugomos autoriaus teisių ar
prekės ženklo, nebent Klientas būtų tokių autoriaus teisių ar prekės ženklo
savininkas ar iš teisėto savininko būtų gavęs galiojantį sutikimą raštu jais naudotis.
3.10. Operatorius neatsako už autoriaus teisių ar prekės ženklo naudojimo
pažeidimą, kurį sukėlė arba kuris atsirado dėl bet kokios Kliento veiklos. Jei
Operatorius atkreipia dėmesį, kad Klientas netinkamai naudojasi autoriaus teisėmis
ar prekės ženklu, Operatorius turi teisę nedelsiant imtis reikalingų priemonių
minėtam pažeidimui sustabdyti ir/arba imtis Sutartyje bei Taisyklėse numatytų
priemonių Kliento atžvilgiu. Operatorius jokiu būdu nebus laikomas kaip prisiėmęs
bet kurias pareigas ir atsakomybę prižiūrėti kurią nors paskyrą, ar ji tinkamai
naudojama ir ar nėra pažeidimų. Klientas įsipareigoja nedaryti autoriaus teisių
pažeidimų ir kitų neteisėtų veiksmų.
4. ATSISKAITYMO UŽ PASLAUGAS TVARKA
4.1. Už paslaugas ar atskirai užsakytas 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.

9.

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.
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..
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 teikiamų paslaugų,
5.3.3. kai Klientas pažeidžia šią Sutartį ar Taisykles,
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. 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 su jomis sutinka.
Taip pat Klientas pareiškia, kad yra susipažinęs su Paslaugų Mėnesio ir kitais
mokesčiais bei kitomis skelbiamomis sąlygomis (įskaitant ir atskirus laikinus
pasiūlymus su juose nustatytais papildomais Kliento įsipareigojimais), su jais
sutinka.
7.3. Priedas– Operatoriaus galinės įrangos priėmimo-perdavimo aktas.
8. KAINA IR PASIRINKTAS PLANAS
(pildo Operatoriaus darbuotojas ar kitas įgaliotas asmuo)
8.1. Paslaugos teikimo adresas: Testinė g. 1-1, Vilnius
8.2. Paslaugos teikimo pradžia: 2017-07-25
8.3. Pasirinktas interneto planas: Mini
8.4. Trumpiausias naudojimosi paslauga laikotarpis (terminuotoms sut.): 0 mėn.
Paslaugos mėnesio
Paslaugos mėnesio
8.5.
Laikotarpis
mokestis su PVM
mokesčio nuolaida
2017-07-25 - neterminuota
7.50 EUR/mėn.
0.00 EUR/mėn.

8.6.Paslaugos aktyvavimo mokestis
8.7.Paslaugos aktyvavimo mokesčio nuolaida
8.8. kita

SUTARTIES ŠALYS

KLIENTAS
Vardenis Pavardenis
Gyv.

Testinė g. 1-1, Vilnius

Sutartį perskaičiau, su jos sąlygomis sutinku,
Parašas

OPERATORIUS
UAB „Init“, įmonės kodas 132658751
PVM mokėtojo kodas LT326587515
A./s. LT18 7044 0600 0284 1486 AB SEB bankas
Laisvės al. 30A, 44502, Kaunas, www.init.lt
Tel.: 19123
Pagal įgaliojimą Nr.

Sutarties pasirašymo data

Atstovaujama

Kaunas,

Parašas

2017 m. Liepos mėn. 25 d.
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14.50 EUR
0.00 EUR

