PRIEDAS Nr. 1
Operatoriaus televizijos paslaugų teikimo sutarties Nr. ________, pasirašytos__________ priedas
Mokėtojo kodas ___________________
2017 m. .............................................. mėn. ........ d.
OPERATORIAUS GALINĖS ĮRANGOS PRIĖMIMO – PERDAVIMO / GRĄŽINIMO AKTAS
1. Klientui nuomai perduodamos Galinės įrangos komplektacija ir vertė (perduodamą įrangą ir jos komplektuojančias dalis pažymėti „√“):
Perduota
Mokestis,
Grąžinta
Nr.
Galinės įrangos komponentės
įranga
Eur su PVM
įranga
Pagrindinės dalys
1
Amiko Impulse T2/C SN:
35,50
2
Conax CAM
SN:
72,00
3
Meanta
SN:
56,50
Nepagrindinės dalys
4
Įpakavimas (originalus - Amiko Impulse T2/C)
6,00
5
Įpakavimas (originalus – Meanta, Entellbox)
11,60
6
Naudojimosi instrukcija (Amiko Impulse T2/C)
1,00
7
Naudojimosi instrukcija (Meanta, Entellbox)
2,90
8
Valdymo pultas
14,50
9
AAA tipo baterijos, 2 vnt.
1,50
10
Išorinis infraraud. spindulių (IR) jutiklis
3,00
11
Išorinis maitinimo šaltinis
4,50
12
SCART-SCART
3,00
13
HDMI kabelis
4,50
Pagrindinės dalys
14
Dekodavimo kortelė Nr
35,00
15
Dekodavimo kortelė Nr
35,00

2.Šalys pripažįsta, kad perdavimo metu pažymėta Operatoriaus galinė įranga ir jos komplektuojančios dalys yra geros
techninės būklės, yra tinkamos naudojimui ir perduodamos tik išimtiniam naudojimui Paslaugos teikimo adresu.
3. Galinės įrangos nuomos mokestis ________ Eur/mėn. sutarties laikotarpiui taikoma ________ Eur/mėn. nuolaida.
4. Klientas gali pasirinkti apmokėjimui
metinį arba mėnesio dekodavimo kortelės palaikymo mokestį. (Galioja √
pažymėtas variantas).
4.1. Pirmos dekodavimo kortelės:
mėnesio mokestis ____ Eur/mėn.
metinis mokestis mokant už metus į prekį ______ Eur/m. Metinis kortelės palaikymo mokestis sumokamas per
pirmą naudojimosi paslauga mėnesį, priešingu atveju skaičiuojamas mėnesio mokestis, nurodytas 4.1 punkte.
4.2. Kiekvienos papildomos dekodavimo kortelės:
mėnesio mokestis ____ Eur/mėn.
metinis mokestis mokant už metus į prekį ______ Eur/m. Metinis kortelės palaikymo mokestis sumokamas per
pirmą naudojimosi paslauga mėnesį, priešingu atveju skaičiuojamas mėnesio mokestis, nurodytas 4.2 punkte.
5. Pakartotinai Klientui atnaujinant Paslaugos teikimą, dekodavimo kortelės aktyvavimo mokestis nėra mokamas, jei
dekodavimo kortelė Paslaugos sustabdymo metu buvo likusi pas Klientą. Jeigu dekodavimo kortelė jau buvo grąžinta
Operatoriui , Klientas sumoka Operatoriaus kainyne nustatytą dekodavimo kortelės aktyvavimo mokestį.
6. Perduodamai įrangai galioja 24 mėnesių garantija.
7. Galinė įranga grąžinama Operatoriaus galinės įrangos grąžinimo taisyklėse nustatyta tvarka.
8. Bendra perduodamos pažymėtos Galinės įrangos ir jos komplektuojančių dalių vertė ________ Eur.
9. Bendra grąžinamos pažymėtos Galinės įrangos ir jos komplektuojančių dalių vertė ________ Eur.
10. Klientas privalo sumokėti už sugadintą arba negrąžintą Operatoriaus galinę įrangą _________ Eur mokestį (įrašo KA
darbuotojas).
10. Šis Operatoriaus galinės įrangos priėmimo – perdavimo / grąžinio aktas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną
šalims
11. Šalių parašai

Klientas

Operatorius
UAB „Init“, įmonės kodas 132658751,
PVM mokėtojo kodas LT326587515,
A/s. LT18 7044 0600 0284 1486
AB SEB bankas

_______________________________
(Vardas, pavardė, a.k)

Pagal įgaliojimą Nr. I14-024, išduotą 2014-12-30

Gyv. __________________________

atstovaujamas
Sutartį perskaičiau, su jos sąlygomis sutinku.
Parašas _____________

2017 m............................ mėn.............d.

Parašas _____________

UAB „Init“
Laisvės al. 30A, 44502 Kaunas
Kodas 132658751, PVM mokėtojo kodas LT326587515
Juridinių asmenų registras

Patvirtintos 2012 m. sausio mėn. 02 d.
įsakymu Nr.R12-01
Galioja nuo 2012 m. vasario mėn. 01 d.

ĮRANGOS GRĄŽINIMO TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Operatoriaus galinės įrangos grąžinimo taisyklės (toliau –
Taisyklės) aprašo tvarką , kuria vadovaudamiesi Klientai grąžina,
o klientus aptarnaujantys darbuotojai patikrina, vertina ir
priima/nepriima iš Klientų galinę įrangą.
2. Šios Taisyklės galioja UAB „Init“ (toliau – Operatoriaus)
perduotai Klientui Operatoriaus galinei įrangai (toliau – galinė
ranga), kurią Klientas grąžina nutraukdamas paslaugos teikimo
sutartį arba per galimą bandomąįjį laikotarpį.
3. Pagal Paslaugų teikimo taisykles Operatorius įsipareigoja
perduoti Klientui tik sukomplektuotą , Operatoriaus paslaugoms
teikti skirtą galinę įrangą. Operatorius užtikrina, kad jos
perduodama paslaugoms teikti skirta galinė įranga veikia
tinkamai ir atitinka jai keliamus Operatoriaus tinklo techninius
reikalavimus.
II. SĄVOKOS
4. Klientas – privatus asmuo, kuris naudojasi Operatoriaus
paslaugomis pagal su Operatoriumi sudarytas paslaugų teikimo
sutartis.
5..Klientus aptarnaujantis (KA) darbuotojas – Operatoriaus
darbuotojas, atsakingas už galinės įrangos priėmimą /perdavimą
klientui, sutartinių dokumentų, patvirtinančių įrangos priėmimą
/perdavimą , pasirašymą su klientu.
6. Operatoriaus galinė įranga – Operatoriui priklausanti įranga,
įskaitant ir Operatoriaus nuomojamą įrangą, reikalinga Kliento
užsakytai paslaugai teikti , Klientui perduota ir sumontuota
Paslaugos įdiegimo vietoje.
7.Pilna galinės įrangos komplektacija – klientams perduodama
galinė įranga su visais ją sudarančiais komponentais
(pagrindinėmis, nepagrindinėmis dalimis).
8. Bandomasis laikotarpis - Operatoriaus nustatytas laikotarpis,
kurio metu Klientui yra suteikiama galimybė su galine įranga
išbandyti užsakytą paslaugą.
9. Kitos šiose taisyklėse neapibrėžtos sąvokos suprantamos taip,
kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
III. GALINĖS ĮRANGOS GRĄŽINIMAS
10. Galinės įrangos grąžinimas, kai Klientui perduota netinkamos
kokybės Operatoriaus galinė įranga:
10.1. netinkamos kokybės galinė įranga keičiama tinkamos
kokybės galine įranga;
10.2. per protingą terminą neatlygintinai pašalinami galinės
įrangos trūkumai;
10.3. visi kiti atvejai apibrėžiami Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintose
„Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėse“, taip pat atitinkamų
paslaugų teikimo sutartyse, įskaitant ir paslaugų teikimo taisykles.
10.4 Klientas, privalo atvykti į Operatoriaus klientų aptarnavimo
skyrių bei grąžinti pilnos komplektacijos ir be išorinių defektų
Operatoriaus galinę įrangą ;
11. Operatoriaus galinės įrangos grąžinimas bandomuoju
laikotarpiu:
11.1. Šios taisyklių dalies reikalavimai taikomi, kai Klientas
naudojasi paslaugos bandomuoju laikotarpiu ir kartu su paslauga
yra perduodama galinė įranga;
11.2. Klientas, bandomojo laikotarpio metu nusprendęs atsisakyti
paslaugos, privalo atvykti į Operatoriaus klientų aptarnavimo
skyrių bei grąžinti pilnos komplektacijos ir be išorinių defektų
Operatoriaus galinę įrangą ;
11.3. KA darbuotojas, prieš priimdamas Operatoriaus galinę
įrangą iš Kliento, ją patikrinima, t.y. nustato ar yra pilna
komplektacija ir ar įranga be išorinių defektų;
11.4. jeigu Klientas negali grąžinti pagrindinių Operatoriaus
galinės įrangos dalių arba jos yra apgadintos (išoriniai defektai),
KA darbuotojas nepriima iš Kliento nei vienos Operatoriaus
galinės įrangos dalies, o Klientas privalo sumokėti už sugadintą

Operatoriaus galinę įrangą mokestį, kuris yra lygus Operatoriaus
galinės įrangos priėmimo - perdavimo akte nustatytų ir pažymėtų
dalių dydžių sumai. Mokestis sumokamas galinės įrangos
grąžinimo metu, jeigu šalys nesutaria kitaip.
11.5. jeigu Klientas grąžina pagrindines Operatoriaus galinės
įrangos dalis, bet negali grąžinti nepagrindinių Operatoriaus
galinės įrangos dalių, KA darbuotojas priima iš Kliento
pagrindines įrangos dalis,o už negrąžintas nepagrindines galinės
įrangos dalis Klientas privalo sumokėti mokestį, kuris yra lygus
Operatoriaus galinės įrangos priėmimo - perdavimo akte nustatytų
ir pažymėtų negrąžintų dalių dydžių sumai. Mokestis sumokamas
galinės įrangos grąžinimo metu, jeigu šalys nesutaria kitaip.
11.6. KA darbuotojas nustatęs, kad galinė įranga yra pilnos
komplektacijos ir be išorinių defektų, priima galinę įrangą iš
Kliento ir abi Šalys pasirašo Operatoriaus galinės įrangos
grąžinimo aktą.
11.7 Klientas papildomą Operatoriaus galinės įrangos dalį
privalo grąžinti. Klientui Operatorius grąžina įmokėtą užstatą, o
esant sugadintai arba pamestai papildomos dalies įrangai Klientas
privalo sumokėti Operatoriaus priėmimo - perdavimo akte
nustatytą mokestį.
12. Operatoriaus galinės įrangos grąžinimas nutraukus paslaugos
teikimo sutartį:
12.1. šios taisyklių dalies reikalavimai taikomi, kai naudojimosi
paslauga laikotarpiui Klientui buvo perduota Operatoriaus galinė
įranga;
12.2. nutraukdamas paslaugos teikimo sutartį, Klientas privalo
atvykti į Operatoriaus klientų aptarnavimo skyrių bei grąžinti
Operatoriaus perduotą galinę įrangą;
12.3. KA darbuotojas, prieš priimdamas iš Kliento Operatoriaus
galinę įrangą, atlieka jos patikrinimą, t.y, nustato ar yra
pagrindinės įrangos dalys ir ar jos yra be išorinių defektų;
12.4. jeigu Klientas negali grąžinti pagrindinių Operatoriaus
galinės įrangos dalių arba jos yra apgadintos (išoriniai defektai),
KA darbuotojas nepriima iš Kliento nei vienos galinės įrangos
dalies, o Klientas privalo sumokėti už sugadintą Operatoriaus
galinę įrangą mokestį, kuris yra lygus Operatoriaus galinės
įrangos priėmimo - perdavimo akte nustatytų ir pažymėtų dalių
dydžių sumai. Mokestis sumokamas galinės įrangos grąžinimo
metu, jeigu šalys nesutaria kitaip.
12.5. jeigu Klientas grąžina pagrindines Operatoriaus galinės
įrangos dalis, bet negali grąžinti nepagrindinių Operatoriaus
galinės įrangos dalių, KA darbuotojas priima iš Kliento
pagrindines įrangos dalis, o už negrąžintas nepagrindines galinės
įrangos dalis Klientas privalo sumokėti mokestį, kuris yra lygus
Operatoriaus galinės įrangos priėmimo - perdavimo akte nustatytų
ir pažymėtų negrąžintų dalių dydžių sumai. Mokestis sumokamas
galinės įrangos grąžinimo metu, jeigu šalys nesutaria kitaip.
12.6. KA darbuotojas nustatęs, kad Operatoriaus galinė įranga yra
pilnos komplektacijos ir jos yra be išorinių defektų, priima įrangą
iš Kliento ir abi Šalys pasirašo Operatoriaus galinės įrangos
grąžinimo aktą.
12.7 Klientas papildomą Operatoriaus galinės įrangos dalį
privalo grąžinti. Klientui Operatorius grąžina įmokėtą užstatą,
esant sugadintai arba pamestai papildomos dalies įrangai Klientas
privalo sumokėti priėmimo-perdavimo akte nustatytą mokestį.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Šios taisyklės papildo, bet nepakeičia galinės įrangos
grąžinimo sąlygų, numatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose
ir/ar atitinkamose Operatoriaus paslaugų teikimo taisyklėse.
14. Jei Lietuvos Respublikos teisės aktai ar Operatoriaus
atitinkamos paslaugų teikimo taisyklės nustato kitaip, taikomos
atitinkamų teisės aktų/taisyklių nuostatos.

