AKCIJA ,,KALĖDOS 2018”
Užsisakykite „Telia“ mobiliojo interneto paslaugas ir vertingas dovanas
AKCIJOS METU SUTEIKIAMOS NUOLAIDOS

Interneto paslaugos
planas

Standartinis
suteikiamų
mėnesinių
duomenų
kiekis

Standartinė kaina

Kaina su akcija
(24 mėn įsipareigojimas)

Įranga už 0.01 €

28,00
Eur/mėn

19,00 Eur/mėn

(Lenovo Tab 4 10" ar
Marshall Mid
BLUETOOTH, ar
Xiaomi Mi Band 3)

28,00
Eur/mėn

17,90 Eur/mėn

200 GB

(Marshall Mid
BLUETOOTH ar
Xiaomi Mi Band 3)

100 GB

22,00
Eur/mėn

9,90 Eur/mėn

CONNECT HOME
Neribotas

CONNECT 200

CONNECT 100

(Xiaomi Mi Band 3)

AKCIJOJE DALYVAUJANČIOS ĮRANGOS KAINOS
Lenovo Tab 4 10

Marshall Mid
BLUETOOTH

Xiaomi Mi Band 3

Standartinė kaina

229 Eur

199.00 Eur

39.00 Eur

Kaina su nuolaida

0.01 Eur

0.01 Eur

0.01 Eur

AKCIJOS GALIOJIMAS
•

Akcija galioja:
o

įsigyjant planą CONNECT HOME, 200, 100 su įranga (modemu, planšetiniu kompiuteriu arba
nešiojamuoju kompiuteriu): už įrangą mokant dalimis 24 mėn. arba 36 mėn. ir įsipareigojant naudotis
CONNECT HOME, 200, 100 plano paslaugomis 24 mėn. trumpiausio naudojimosi paslaugomis
laikotarpį, ar

o

Įsigyjant planą CONNECT HOME, 200, 100 ir įsipareigojant planu naudotis 24 mėn. trumpiausio
naudojimosi paslaugomis laikotarpį.

•

Akcijos metu planams CONNECT HOME, 200, 100 suteikiamos nuolaidos galioja 24 mėn., vėliau klientas
moka standartinį paslaugos mokestį.

•

Pasiūlymas galioja privatiems klientams.

•

Specialaus pasiūlymo laikas ribotas.

PLANŲ SUTEIKIAMOS NAUDOS
•

Planams CONNECT HOME, 200, 100 suteikiami mobiliojo interneto duomenys galioja naršymui Lietuvoje.

•

Išnaudojus plano CONNECT 200, 100 suteiktus duomenis, vartotojas turi galimybę užsisakyti duomenų
papildomai. Papildomai užsakomi duomenys galioja iki mėnesio, kurį jie buvo užsakyti, pabaigos.
Prasidėjus naujam mėnesiui, vartotojui vėl suteikiamas jo pasirinktam planui priklausantis duomenų kiekis.

•

Užsakius plano keitimą, einamąjį mėnesį vartotojui bus suteiktas visas naujo plano duomenų kiekis, o mokestis
skaičiuojamas proporcingai likusių mėnesio dienų skaičiui. Senojo plano mokestis bus apskaičiuotas proporcingai
išnaudotų duomenų kiekiui. Prasidėjus naujam mėnesiui, vartotojui bus suteikiamas jo naujai pasirinkto plano
duomenų kiekis.

•

Kitų paslaugų tarifai planams CONNECT 200, 100 pateikiami čia.

•

Sąskaitos pradedamos formuoti paskutinę ataskaitinio periodo dieną, apie 19 valandą, todėl ta dalis skambučių,
žinučių, mobiliojo interneto, atliktų po pradėto sąskaitos formavimo, yra įtraukiama į kito mėnesio sąskaitą.

•

Kainos nurodytos su PVM.

AKCIJOS SĄLYGOS
1. Akcijos metu užsisakius „Telia“ interneto paslaugų planą ir įsipareigojus juo naudotis 24 mėnesių trumpiausio
naudojimosi paslaugomis laikotarpiui, taikomos šios nuolaidos:
•

Užsisakius,, Telia” Mobilaus interneto kompiuteryje planą “Connect 100”:
1. 12,10 Eur su PVM nuolaida mobilaus interneto kompiuteryje planui “Connect 100” mėnesiniam mokesčiui
taikoma pirmus 24 mėnesius
2. 38.99 Eur su PVM nuolaida papildomai įsigyti išmaniąją apyrankę ,,Xiaomi Mi Band 3“.

•

Užsisakius ,,Telia” Mobilaus interneto kompiuteryje planą “Connect 200”:
3. 10,10 Eur su PVM nuolaida mobilaus interneto kompiuteryje planui “Connect 200” mėnesiniam mokesčiui
taikoma pirmus 24 mėnesius
4. 38.99 Eur su PVM nuolaida papildomai įsigyti išmaniąją apyrankę ,,Xiaomi Mi Band 3“ arba 198.99 Eur su
PVM nuolaidą papildomai įsigyjant ausines ,,Marshall Mid BLUETOOTH“.
•

Užsisakius ,,Telia” Mobilaus interneto kompiuteryje planą “Connect Home”:
5. 9,00 Eur su PVM nuolaida mobilaus internet kompiuteryje planui “Connect Home” mėnesiniam mokesčiui
taikoma pirmus 24 mėnesius
6. 38.99 Eur su PVM nuolaida papildomai įsigyti išmaniąją apyrankę ,,Xiaomi Mi Band 3“ arba 198.99 Eur su
PVM nuolaidą papildomai įsigyjant ausines ,,Marshall Mid BLUETOOTH“ arba 228.99 Eur su PVM nuolaidą
papildomai įsigyjant planšetinį kompiuterį ,,Lenovo Tab 4 10"

PAPILDOMOS PASLAUGOS

•

Kartu su planais CONNECT HOME, 200, 100 suteikiamas 3 mėn. nemokamas įrenginio draudimas, vėliau
draudimo įmokos priklauso nuo įsigyto įrenginio vertės. Paslauga galioja planšetiniams kompiuteriams ir
telefonams. Nebenorėdamas naudotis papildomomis paslaugomis, klientas gali lengvai jų atsisakyti bet kuriuo
metu. Daugiau

•

Planams CONNECT 200, 100 „Wi-Fi mieste“ paslauga suteikiama be papildomo mokesčio. Daugiau

•

Planams CONNECT 200, 100 „Interneto.tv“ paslauga suteikiama be papildomo mokesčio. Daugiau

•

Keičiant planą, kuriam priklauso papildomos paslaugos, į planą, kuriam jos nepriklauso, papildomos paslaugos,
turinčios mėnesinį mokestį, yra apmokestinamos nuo naujo plano įjungimo dienos. Nebenorėdamas naudotis
papildomomis paslaugomis, klientas gali lengvai jų atsisakyti bet kuriuo metu.

MOBILIOJO INTERNETO PASLAUGOS UŽSIENYJE
•

Su „Telia“ mobiliojo interneto planais išleistais vėliau nei 2017-06-01 tarptinklinio ryšio paslauga Europos
Sąjungoje ir kitose užsienio šalyse nėra teikiama.

APIE MOBILŲJĮ RYŠĮ
•

Maksimalus greitis vartotojui 4G+ LTE Advanced tinkle siekia iki 200 Mbps, 4G LTE tinkle - iki 120 Mbps, 3G
tinkle - iki 33 Mbps. Interneto sparta priklauso nuo daugelio veiksnių: Jūsų kompiuterio apkrovos, atstumo tarp
kompiuterio ir bazinės stoties, iš kurios siunčiatės ir perduodate duomenis, signalo lygio vietoje kur naudojatės
modemu, nuo vartotojų, kurie prisijungę prie tos pačios bazinės stoties, kaip ir Jūsų įrenginys, kiekio ir kitų
priežasčių.

•

Aktualios judriojo ryšio duomenų paslaugos parsiuntimo ir išsiuntimo spartos pateikiamos ryšio žemėlapyje
www.telia.lt

