
 
AKCIJOS „IŠBANDYKITE“ SĄLYGOS 

 

1.  I pasiūlymas INTERNETAS 

 

1.1. Pasiūlymų kainos galioja visą terminuotos sutarties laikotarpį. Į mėnesio mokestį neįskaičiuotas 
4,20 Eur/mėn. tinklo paslaugos mokestis. 

1.2. Akcijos sąlygos galioja fiziniams klientams naujai užsisakant INIT interneto paslaugas 

daugiabučiuose namuose esant techninėms galimybėms.  
1.3. Pirmas 30 dienų nuo sutarties pasirašymo klientui suteikiama 100% nuolaida interneto paslaugos 

mėnesio mokesčiui naujai užsakant interneto paslaugą prie turimos televizijos paslaugos. 

Pirmas 30 dienų nuo sutarties pasirašymo klientui suteikiama 100% nuolaida interneto ir tinklo 

paslaugos mėnesio mokesčiams naujai užsakant interneto ir tinklo paslaugą. 
1.4. Vienkartiniams paslaugų prijungimo ir aktyvavimo mokesčiams suteikiama 100% nuolaida. 

1.5. Jeigu klientas per 30 dienų nusprendžia atsisakyti interneto paslaugos ir nutraukti sutartį, ji 
nutraukiama be jokių papildomų mokesčių. Įrangą būtina grąžinti į Klientų aptarnavimo skyrių. 

Interneto planas Greitaveika 
Mėnesio mokestis (Eur/mėn.) 

12 mėn. 24 mėn. 

MIDI iki 100 Mbps 

30 d. 

IŠBANDYKITE 

NEMOKAMAI 
 

Kaina po 30 d. 

5,19  

8,50 

 

 

 

30 d. 

IŠBANDYKITE 

NEMOKAMAI 
 

Kaina po 30 d. 

4,79  

8,50 

 

MAKSI iki 400 Mbps 

30 d. 

IŠBANDYKITE 

NEMOKAMAI 
 

Kaina po 30 d. 

7,79 

12,00 

 

 

30 d. 

IŠBANDYKITE 

NEMOKAMAI 
 

Kaina po 30 d. 

7,29 

12,00 

SUPER MAKSI iki 1 Gbps 

 

30 d. 

IŠBANDYKITE 

NEMOKAMAI 
 

Kaina po 30 d. 

9,79 

19,00 

 

 

 

30 d. 

IŠBANDYKITE 

NEMOKAMAI 
 

Kaina po 30 d. 

9,29 

19,00 



 
AKCIJOS „IŠBANDYKITE“ SĄLYGOS 

1.6. Jeigu klientas nusprendžia interneto paslauga naudotis toliau, jam įsigalioja sutartyje numatytos 
kainos.  

1.7. Jeigu klientas nutraukia sutartį vėliau nei po 30 dienų, jis privalo grąžinti jam suteiktas nuolaidas 

po paslaugos išbandymo laikotarpio. 
1.8. Akcijos sąlygos netaikomos fiziniams asmenims, kuriems paslaugos šiuo metu neteikiamos dėl 

įsiskolinimo. 
1.9. Už medžiagas, sunaudotas kliento patalpose, mokama papildomai. 

1.10. Pasiūlymo laikas ribotas. 

 

 

2. II pasiūlymas IŠMANIOJI TELEVIZIJA 

 

 

Išmaniosios TV planas 
Mėnesio mokestis (Eur/mėn.) 

12 mėn. 24 mėn. 

PAGRINDINIS LT 

30 d. 

IŠBANDYKITE 

NEMOKAMAI 
 

Kaina 30 d. 

5,30 
6,10 

 

 

30 d. 

IŠBANDYKITE 

NEMOKAMAI 
 

Kaina po 30 d. 

5,30 
6,10 

 

PAGRINDINIS + 

MIDI 

 

30 d. 

IŠBANDYKITE 

NEMOKAMAI 
 

Kaina po 30 d. 

7,50 
10,50 

 

 

 

30 d. 

IŠBANDYKITE 

NEMOKAMAI 
 

Kaina po 30 d. 

7,50 
10,50 

 

PAGRINDINIS + 

MAKSI 

30 d. 

IŠBANDYKITE 

NEMOKAMAI 
 

Kaina po 30 d. 

9,50 
14,00 

 

 

30 d. 

IŠBANDYKITE 

NEMOKAMAI 
 

Kaina po 30 d. 

9,50 
14,00 

 



 
AKCIJOS „IŠBANDYKITE“ SĄLYGOS 

2.1. Pasiūlymų kainos galioja visą terminuotos sutarties laikotarpį. Į mėnesio mokestį neįskaičiuotas 
4,20 Eur/mėn. tinklo paslaugos mokestis. 

2.2. Akcijos sąlygos galioja fiziniams klientams naujai užsisakant INIT televizijos paslaugas 

daugiabučiuose namuose esant techninėms galimybėms.  
2.3. Pirmas 30 dienų nuo sutarties pasirašymo klientui suteikiama 100% nuolaida televizijos 

paslaugos, vienam išmaniosios TV dekodavimo kortelės ar išmaniosios TV palaikymo 
televizoriuje mėnesio mokesčiams naujai užsakant televizijos paslaugą prie turimos interneto ir 
tinklo paslaugos. 

Pirmoms 30 dienų klientui suteikiama 100% nuolaida televizijos ir tinklo paslaugos, vienam 

išmaniosios TV dekodavimo kortelės ar išmaniosios TV palaikymo televizoriuje mėnesio 
mokesčiams naujai užsakant televizijos ir tinklo paslaugą.   

2.4. Išmanioji TV teikiama tik INIT interneto klientams. 
2.5. Vienkartiniams paslaugų prijungimo ir aktyvavimo mokesčiams suteikiama 100% nuolaida. 

2.6. Išmaniosios televizijos įrangos nuomos mokesčiui suteikiama 100% nuolaida visą sutarties 
laikotarpį. 

2.7. Jeigu klientas per 30 dienų nusprendžia atsisakyti televizijos paslaugos ir nutraukti sutartį, ji 
nutraukiama be jokių papildomų mokesčių. Įrangą būtina grąžinti į Klientų aptarnavimo skyrių. 

2.8. Jeigu klientas nusprendžia televizijos paslauga naudotis toliau, jam įsigalioja sutartyje numatytos 

kainos.  

2.9. Jeigu klientas nutraukia sutartį vėliau nei po 30 dienų, jis privalo grąžinti jam suteiktas nuolaidas 
po paslaugos išbandymo laikotarpio. 

2.10. Akcijos sąlygos netaikomos fiziniams asmenims, kuriems paslaugos šiuo metu neteikiamos dėl 
įsiskolinimo.  
2.11. Už medžiagas, sunaudotas kliento patalpose, mokama papildomai. 
2.12. Pasiūlymo laikas ribotas. 

 


