
 
AKCIJOS „JONINĖS 2022“ SĄLYGOS 

 

1.  I pasiūlymas INTERNETAS 

 

 

1.1. Akcijos sąlygos galioja nuo 2022-06-17 iki 2022-06-30 fiziniams klientams užsisakant INIT 

interneto paslaugas 24 mėn. laikotarpiui daugiabučiuose namuose esant techninėms galimybėms. 

1.2. Nurodytos kainos galioja esamiems klientams, turintiems INIT televizijos paslaugą ir jau 

mokantiems tinklo paslaugos mokestį.  

1.3. Naujiems klientams, neturintiems INIT televizijos paslaugos ir nemokantiems tinklo paslaugos 

mokesčio, užsisakant interneto paslaugą papildomai taikomas 4,20 Eur/mėn. tinklo paslaugos 

mokestis. Užsisakant daugiau nei vieną paslaugą (pvz.: televiziją + internetą) taikomas tik vienas 

tinklo paslaugos mokestis (4,20 Eur/mėn.). 

1.4. Vienkartinis tinklo paslaugos prijungimo mokestis pritaikius nuolaidą – 1,00 Eur (kaina be 

nuolaidos – 29,00 Eur), interneto paslaugos aktyvavimo mokestis pritaikius nuolaidą – 1,00 Eur 

(kaina be nuolaidos – 14,50 Eur). 

1.5. Akcijos sąlygos netaikomos fiziniams asmenims, kuriems paslaugos šiuo metu neteikiamos dėl 

įsiskolinimo. 

1.6. Už medžiagas, sunaudotas kliento patalpose, mokama papildomai. 

1.7. Klientas, nutraukęs sutartį nepasibaigus trumpiausiam naudojimosi paslauga laikotarpiui, privalo 

grąžinti suteiktas nuolaidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interneto planas Greitaveika 

 

Mėnesio mokestis (Eur/mėn.) 

Su nuolaida 

24 mėn. 

Be nuolaidos 

24 mėn. 

MIDI iki 100 Mbps 

0,99 8,50 

SUPER MAKSI iki 1 Gbps 
1,80 

 

19,00 
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2. II pasiūlymas SKAITMENINĖ TELEVIZIJA 

 

 

2.1. Akcijos sąlygos galioja nuo 2022-06-17 iki 2022-06-30 fiziniams klientams užsisakant INIT 

televizijos paslaugas 24 mėn. laikotarpiui daugiabučiuose namuose esant techninėms 

galimybėms. 

2.2. Nurodytos kainos galioja esamiems klientams, turintiems INIT interneto paslaugą ir jau 

mokantiems tinklo paslaugos mokestį.  

2.3. Naujiems klientams, neturintiems INIT interneto paslaugos ir nemokantiems tinklo paslaugos 

mokesčio, užsisakant televizijos paslaugą papildomai taikomas 4,20 Eur/mėn. tinklo paslaugos 

mokestis. Užsisakant daugiau nei vieną paslaugą (pvz.: televiziją + internetą) taikomas tik vienas 

tinklo paslaugos mokestis (4,20 Eur/mėn.). 

2.4. Vienkartinis tinklo paslaugos prijungimo mokestis pritaikius nuolaidą – 1,00 Eur (kaina be 

nuolaidos – 29,00 Eur), aktyvavimo mokestis pritaikius nuolaidą – 1,00 Eur (kaina be nuolaidos 

– 14,50 Eur). 

2.5. Skaitmeninės televizijos (dviem televizoriams) įrangos nuomos mokesčiui suteikiame 100% 

nuolaidą visą terminuotos sutarties laikotarpį. 

2.6. Akcijos sąlygos netaikomos fiziniams asmenims, kuriems paslaugos šiuo metu neteikiamos dėl 

įsiskolinimo.  

2.7. Už medžiagas, sunaudotas kliento patalpose, mokama papildomai. 

2.8. Klientas, nutraukęs sutartį nepasibaigus trumpiausiam naudojimosi paslauga laikotarpiui, privalo 

grąžinti suteiktas nuolaidas. 

Skaitmeninės TV planas 

 

Mėnesio mokestis (Eur/mėn.) 

Su nuolaida 

24 mėn. 

Be nuolaidos 

24 mėn. 

PAGRINDINIS LT 
0,99  

 

4,10 

PAGRINDINIS +  

MINI 

0,99  

 

5,10 

PAGRINDINIS + 

MIDI 

1,99  

 

8,50 

PAGRINDINIS + 

MAKSI 

2,99  

 

12,00 


