AKCIJOS „STUDENTE, GRIEBK INTERNETĄ IR GAUK KAVOS“ SĄLYGOS
1. Interneto paslaugos mėnesio mokesčiai:

Interneto
Greitaveika
planas

MIDI
SUPER
MAKSI

iki 100
Mbps
iki 1 Gbps

Sutarties
terminas
(mėn.)

6 / 12 / 24

Tinklo
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(Eur/mėn.)

3,90
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2,09
8,00
4,09
18,50

15 PUODELIŲ
KAVOS!

*Klientams, užsisakantiems interneto ir televizijos paslaugas taikomas tik vienas 3,90 Eur/mėn. tinklo
paslaugos mokestis. Mažabučiuose ir individualiuose namuose taikomas 4,90 Eur/mėn. tinklo paslaugos
mokestis.

2. Klientui suteikiama UAB „Delano“ kortelė, kurią galima naudoti „Caif Cafe“ kavinėse
ir kurioje viso yra 15 Midi dydžio kavos (juodos, latte, cappuccino) puodelių. Kortelės
vertė yra 34,50 Eur. Pasirašant terminuotą 12 arba 24 mėn. sutartį, kortelei taikoma
100 proc. nuolaida. Kortelė galioja 3 mėn. nuo jos perdavimo Klientui dienos.
3. Akcijos sąlygos galioja naujiems ir esamiems INIT klientams, neturintiems
terminuotos interneto paslaugos sutarties, pateikusiems galiojantį studento
pažymėjimą ar jį atitinkantį dokumentą (studijų sutarties kopiją), švietimo
darbuotojams, pateikusiems darbuotojo pažymėjimą, fiziniams asmenims iki 26 m.
amžiaus.
4. Pasiūlymų kainos galioja visą terminuotos sutarties laikotarpį.
5. Vienkartinis tinklo paslaugos prijungimo mokestis – 1,00 Eur.
6. Vienkartinis interneto paslaugos aktyvavimo mokestis – 1,00 Eur.
7. Akcijos sąlygos netaikomos juridiniams asmenims bei fiziniams asmenims, kuriems
televizijos paslauga šiuo metu neteikiama dėl įsiskolinimo.
8. Už medžiagas, sunaudotas kliento patalpose, mokama papildomai.
9. Paslaugos teikiamos esant techninėms galimybėms.
10. Pasiūlymas galioja iki 2020 09 30 d.

1. Paslaugų rinkinių mėnesio mokesčiai:
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3,90*
8,18
21,50

*Klientams, užsisakantiems interneto ir televizijos paslaugas taikomas tik vienas 3,90 Eur/mėn. tinklo
paslaugos mokestis. Mažabučiuose ir individualiuose namuose taikomas 4,90 Eur/mėn. tinklo paslaugos
mokestis.

2. Klientui suteikiama UAB „Delano“ kortelė, kurią galima naudoti „Caif Cafe“
kavinėse ir kurioje viso yra 30 Midi dydžio kavos (juodos, latte, cappuccino)
puodelių. Kortelės vertė yra 69,00 Eur. Pasirašant terminuotą 12 arba 24 mėn.
sutartį, kortelei taikoma 100 proc. nuolaida. Kortelė galioja 3 mėn. nuo jos
perdavimo Klientui dienos.
3. Akcijos sąlygos galioja naujiems ir esamiems INIT klientams, neturintiems
terminuotų televizijos ir interneto sutačių bei pateikusiems galiojantį studento
pažymėjimą ar jį atitinkantį dokumentą (studijų sutarties kopiją), švietimo
darbuotojams, pateikusiems darbuotojo pažymėjimą, fiziniams asmenims iki 26
m. amžiaus.
4. Pasiūlymų kainos galioja visą terminuotos sutarties laikotarpį.
5. Vienkartinis tinklo paslaugos prijungimo mokestis 1,00 Eur.
6. Vienkartinis vienos paslaugos aktyvavimo mokestis 1,00 Eur.
7. Skaitmeninės televizijos (vienam televizoriui) ir interneto įrangos nuomos
mokesčiui suteikiame 100 % nuolaidą visą terminuotos sutarties laikotarpį.
8. Akcijos sąlygos netaikomos juridiniams asmenims bei fiziniams asmenims,
kuriems paslaugos šiuo metu neteikiama dėl įsiskolinimo.
9. Už medžiagas, sunaudotas kliento patalpose, mokama papildomai.
10. Paslaugos teikiamos esant techninėms galimybėms.
11. Pasiūlymas galioja iki 2020 09 30 d.
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6,09
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*Klientams, užsisakantiems interneto ir televizijos paslaugas taikomas tik vienas 3,90 Eur/mėn. tinklo
paslaugos mokestis. Mažabučiuose ir individualiuose namuose taikomas 4,90 Eur/mėn. tinklo paslaugos
mokestis.

2. Klientui suteikiama UAB „Delano“ kortelė, kurią galima naudoti „Caif Cafe“
kavinėse ir kurioje viso yra 15 Midi dydžio kavos (juodos, latte, cappuccino)
puodelių. Kortelės vertė yra 34,50 Eur. Pasirašant terminuotą 12 arba 24 mėn.
sutartį, kortelei taikoma 100 proc. nuolaida. Kortelė galioja 3 mėn. nuo jos
perdavimo Klientui dienos.
1. Akcijos sąlygos galioja naujiems ir esamiems INIT klientams, neturintiems
terminuotos televizijos sutarties bei pateikusiems galiojantį studento
pažymėjimą ar jį atitinkantį dokumentą (studijų sutarties kopiją), švietimo
darbuotojams, pateikusiems darbuotojo pažymėjimą, fiziniams asmenims iki 26
m. amžiaus.
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. Skaitmeninės televizijos (vienam televizoriui) įrangos nuomos mokesčiui
suteikiame 100 % nuolaidą visą terminuotos sutarties laikotarpį.
6. Akcijos sąlygos netaikomos juridiniams asmenims bei fiziniams asmenims,
kuriems paslaugos šiuo metu neteikiama dėl įsiskolinimo.
7. Už medžiagas, sunaudotas kliento patalpose, mokama papildomai.
8. Paslaugos teikiamos esant techninėms galimybėms.
9. Pasiūlymas galioja iki 2020 09 30 d.

