
    
 
 
 

AKCIJOS „AKCIJOS STUDENTAMS“ SĄLYGOS 

 

1. Interneto paslaugos mėnesio mokesčiai: 

 

Interneto 
planas 

Greitaveika 
Sutarties 

laikotarpis 
(mėn.) 

Mėnesio 
mokestis 

(Eur/mėn.) 

Tinklo paslaugos 
mokestis(Eur/mėn.) 

MIDI 
iki 100 
Mbps 

6/12/24 

1,09  
8,00  

3,90 
SUPER 
MAKSI 

iki 1 Gbps 
2,09  

18,50  

 
2. Pasiūlymų kainos galioja visą terminuotos sutarties laikotarpį. 
3. Vienkartinis Tinklo paslaugos prijungimo mokestis 1,00 Eur.  
4. Vienkartinis interneto paslaugos aktyvavimo mokestis 1,00 Eur. 
5. Interneto įrangos nuomos mokesčiui  suteikiame 100 % nuolaidą visą terminuotos sutarties 

laikotarpį. 
6. Akcijos sąlygos galioja fiziniams asmenims daugiabučiuose namuose, šiuo metu 

nesinaudojantiems INIT interneto paslauga. 
7. Akcijos sąlygos galioja naujiems ir esamiems Init klientams, neturintiems terminuotų interneto 

paslaugos sutarčių, pateikusiems galiojantį studento pažymėjimą arba jį atitinkantį dokumentą ir 
švietimo darbuotojams, pateikusiems darbuotojo pažymėjimą. 

8. Akcijos sąlygos netaikomos juridiniams asmenims bei fiziniams asmenims, kuriems televizijos 
paslauga šiuo metu neteikiama dėl įsiskolinimo. 

9. Už medžiagas, sunaudotas kliento patalpose, mokama papildomai. 
10. Paslaugos teikiamos esant techninėms galimybėms. 
11. Pasiūlymas galioja iki 2019 10 31 d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1. Paslaugų rinkinių mėnesio mokesčiai: 

Išmaniosios TV 
paslaugos planas 

Interneto 
planas 

Sutarties 
laikotarpis 

(mėn.) 

Mėnesio mokestis 
(Eur/mėn.) 

Tinklo paslaugos 
mokestis 

(Eur/mėn.) 

PAGRINDINIS LT 
(19 TV kanalų) 

MIDI 
100 Mbps 6/12/24 

5,09 
13,60 

3,90 
PAGRINDINIS + 

MIDI 
(46 TV kanalai) 

6,09 
18,00 

PAGRINDINIS + 
MAKSI 

(67 TV kanalai) 

8,59 
21,50 

 
2. Pasiūlymų kainos galioja visą terminuotos sutarties laikotarpį. 
3. Vienkartinis Tinklo paslaugos prijungimo mokestis 1,00 Eur. 
4. Vienkartinis vienos paslaugos aktyvavimo mokestis 1,00 Eur. 
5. Išmaniosios televizijos (vienam televizoriui) ir interneto įrangos nuomos mokesčiui  suteikiame 

100 % nuolaidą visą terminuotos sutarties laikotarpį. 
6. Dekodavimo kortelės aktyvavimo mokesčiui suteikiame 100% nuolaidą visą terminuotos 

sutarties laikotarpį.  
7. Akcijos sąlygos galioja naujiems Init televizijos paslaugos klientams daugiabučiuose namuose, 

pateikiant galiojantį studento pažymėjimą arba jį atitinkantį dokumentą ir švietimo darbuotojams, 
pateikusiems darbuotojo pažymėjimą. 

8. Akcijos sąlygos netaikomos juridiniams asmenims bei fiziniams asmenims, kuriems televizijos 
paslauga šiuo metu neteikiama dėl įsiskolinimo.  

9. Už medžiagas, sunaudotas kliento patalpose, mokama papildomai. 
10. Paslaugos teikiamos esant techninėms galimybėms. 
11. Pasiūlymas galioja iki 2019 10 31. 

 


