TELIA1
PASIŪLYMAS GALIOJA:
•

Pasiūlymas galioja iki 2021 m. balandžio 1 d.

•

Naujiems ir esamiems privatiems klientams.

•

Neskolingiems Telia Lietuva, AB.

•

Pasiūlymas negalioja kartu su kitais specialiais pasiūlymais. Jei mobilių paslaugų dalyje pasinaudojate specialiu
pasiūlymu, tuomet „TELIA1” naudas galite gauti tik namų paslaugų dalyje ir atvirkščiai.

•

Neįtrauktiems į UAB „Creditinfo“ administruojamą bendrą skolininkų duomenų bazę.

•

„Telia1” pasiūlymas galioja privatiems klientams, kurie kartu turi mobilias ir namų paslaugas. Užtenka turėti nors
vieną mobilią paslaugą ir nors vieną namų paslaugą.

•

„Telia1“ pasiūlymai galioja naujiems ir esamiems privatiems klientams įsipareigojantiems 24 mėn. kartu naudotis:
o

mobiliojo ryšio paslaugų planu MOBILUS START 1, FLEXI 4, 8, 12, 20, 40 arba NERIBOTAI ir / arba
mobiliojo interneto paslaugų planais GO XS, S, M ar XL
kartu su

o

šviesolaidinio interneto planu „Optimalus Plius šviesolaidis“ ar „Premium šviesolaidsi“ ir / arba išmaniosios
televizijos paslaugų planu „MIDI“, „MAXI,“ „MIDI SOLO“ ar „MAXI SOLO“

•

•

„Telia1” vertės suteikiamos turimoms paslaugoms:
o

Papildomi duomenys suteikiami mobiliojo ryšio paslaugai ir / arba moboiliojo interneto paslaugai

o

Papildomas greitas suteikiamas šviesolaidinio interneto paslaugai

o

„HBO“ suteikiamas išmaniosios televizijos paslaugai

Pagal pasiūlymą suteikiamos namų interneto naudos negalioja esamiems "Premium šviesolaidis" klientams,
turintiems ilgalaikių įsipareigojimų.

•

Adresuose, kuriuose egzistuoja techninės galimybės teikti „Telia“ šviesolaidinio interneto paslaugas.

NAMŲ PASLAUGŲ PASIŪLYMAI:

Šviesolaidinio interneto paslaugos
Planas

Optimalius Plius šviesolaidis

Premium šviesolaidis

Iki 300 Mb/s

Iki 1 Gb/s

Sparta Lietuvoje ir
užsienyje

Standartinė kaina

Mėnesio mokestis
Paslaugų aktyvinimo

Kaina su akcija

Standartinė kaina

Kaina su akcija

(taikoma su 24 mėn.

(taikoma su 24 mėn.

įsipareigojimu)

įsipareigojimu)

16,90 Eur/mėn.

10,90 Eur/mėn.

21,90 Eur/mėn.

14,90 Eur/mėn.

5,00 Eur

5,00 Eur

5,00 Eur

5,00 Eur

mokestis
Nuoma: 2,49 Eur/mėn.

Interneto
maršrutizatorius

Įsigyjant iš karto: 99,90 Eur

Išmaniosios televizijos paslaugos (turint „Telia“ namų internetą)
Planas

MIDI
Standartinė kaina

MAXI
Kaina su akcija

Standartinė kaina

(taikoma su 24 mėn.

(taikoma su 24 mėn.

įsipareigojimu)

Mėnesio mokestis

Kaina su akcija
įsipareigojimu)

12,00 Eur/mėn.

12,00 Eur/mėn.

16,00 Eur/mėn.

16,00 Eur/mėn.

50,00 Eur

5,00 Eur

50,00 Eur

5,00 Eur

Paslaugų
aktyvinimo
mokestis
Išmaniosios

Nuoma: 1,00 Eur/mėn.

televizijos

Įsigyjant iš karto: 89,00 Eur

priedelis
HBO kaina

6,90 Eur/mėn.

0 Eur/mėn.
(6 mėn.)

6,90 Eur/mėn.

0 Eur/mėn.
(12 mėn.)

Išmaniosios televizijos paslaugos (neturint „Telia“ namų interneto)
Planas

MIDI SOLO
Standartinė kaina

MAXI SOLO

Kaina su akcija

Standartinė kaina

(taikoma su 24 mėn.

(taikoma su 24 mėn.

įsipareigojimu)

Mėnesio mokestis

Kaina su akcija
įsipareigojimu)

13,90 Eur/mėn.

13,90 Eur/mėn.

17,90 Eur/mėn.

17,90 Eur/mėn.

50,00 Eur

5,00 Eur

50,00 Eur

5,00 Eur

Paslaugų
aktyvinimo
mokestis
Išmaniosios

Nuoma: 1,00 Eur/mėn.

televizijos

Įsigyjant iš karto: 89,00 Eur

priedelis
6,90 Eur/mėn.

HBO kaina

•

•

0 Eur/mėn.

6,90 Eur/mėn.

(6 mėn.)

0 Eur/mėn.
(12 mėn.)

Pasinaudojus pasiūlymu, „HBO“ paslaugai suteikiama 100% nuolaida:
o

6 mėn. su „MIDI“ arba „MIDI SOLO“ planu

o

12 mėn. su „MAXI“ arba „MAXI SOLO“ planu

Jei klientas jau yra pasinaudojęs pasiūlymu, kuris suteikia 100 proc. nuolaidą teminiam kanalų rinkiniui, tuomet
pasinaudojęs „TELIA1“ pasiūlymu klientas iš viso gaus tris nemokamus kanalų rinkinius.

•

Akcijos metu pasirinkus šviesolaidinio interneto planą “Optimalus Plius šviesolaidis“ arba „Premium Šviesolaidis“ ir
įsipareigojus juo naudotis 24 mėn. trumpiausio naudojimosi paslaugomis laikotarpiui, jums pritaikysime nuolaidas:

•

o

6.00 Eur nuolaidą (įskaitant 21 proc. PVM) „Optimalus Plius šviesolaidis“ plano mėnesio mokesčiui 24 mėn.;

o

7.00 Eur nuolaidą (įskaitant 21 proc. PVM) „Premium šviesolaidis“ plano mėnesio mokesčiui 24 mėn..

Akcijos metu pasirinkus išmaniosios „Telia“ televizijos planą ir įsipareigojus paslaugomis naudotis 24 mėn.
trumpiausio naudojimosi paslaugomis laikotarpiui, jums pritaikysime nuolaidas:
o

90 proc. nuolaidą išmaniosios televizijos paslaugos aktyvinimo mokesčiui

o

100 proc. nuolaidą HBO paslaugai (6 mėn. su „Midi” arba „Midi Solo“ planu ir 12 mėn. su „Maxi” arba “Maxi
Solo” planu)

MOBILIOJO RYŠIO PLANŲ PASIŪLYMAI:
Standartinis sutekiamų

Papildomas suteikiamas

Kaina su 24

Kaina be

mėnesinių duomenų kiekis

mėnesinių duomenų kiekis

mėn. sutartimi

įsipareigojimų

MOBLIUS START 1

1 GB

1 GB

9,00 Eur / mėn.

9,90 Eur / mėn.

MOBLIUS FLEXI 4

4 GB

4 GB

12,00 Eur / mėn.

13,90 Eur / mėn.

MOBLIUS FLEXI 8

8 GB

8 GB

16,00 Eur / mėn.

17,90 Eur / mėn.

MOBLIUS FLEXI 12

12 GB

12 GB

19,00 Eur / mėn.

21,90 Eur / mėn.

MOBLIUS FLEXI 20

20 GB

20 GB

23,00 Eur / mėn.

25,90 Eur / mėn.

MOBLIUS FLEXI 40

40 GB

40 GB

25,00 Eur / mėn.

28,90 Eur / mėn.

Neriboti GB

0 GB

29,00 Eur / mėn.

33,90 Eur / mėn.

Planas

MOBLIUS FLEXI
NERIBOTAI
•

Pasinaudojus TELIA1 pasiūlymu dvigubinamas standartinis plano mėnesinių duomenų kiekis.

•

Papildomi duomenys galioja 24 mėn., vėliau bus suteikiamas standartinis plano duomenų kiekis.

•

Papildomi duomenys galioja tik naršymui Lietuvoje.

•

Vienas klientas pasiūlymą gali panaudoti ne daugiau 5-iems mobiliojo ryšio abonentams.

MOBILIOJO INTERNETO PLANŲ PASIŪLYMAI:

Standartinis sutekiamų

Papildomas suteikiamas

Standartinė

Kaina su

mėnesinių duomenų kiekis

mėnesinių duomenų kiekis

kaina

nuolaida

GO XS

30 GB

30 GB

9,90 Eur / mėn.

5,90 Eur / mėn.

GO S

60 GB

60 GB

14,90 Eur / mėn.

8,90 Eur / mėn.

GO M

120 GB

120 GB

17,90 Eur / mėn.

10,90 Eur / mėn.

GO L

240 GB

0

25,90 Eur / mėn.

17,90 Eur / mėn.

Neriboti GB

0

28,00 Eur / mėn.

17,90 Eur / mėn.

Planas

GO XL

•

Pasinaudojus pasiūlymu su planu GO XS kas mėnesį papildomai suteikiami 30 GB.

•

Pasinaudojus pasiūlymu su planu GO S kas mėnesį papildomai suteikiami 60 GB.

•

Pasinaudojus pasiūlymu su planu GO M kas mėnesį papildomai suteikiami 120 GB.

•

Pasinaudojus pasiūlymu su planu GO XL kas mėnesį suteikiama 10,1 EUR / mėn. nuolaida (standartinė kaina –
28,00 Eur / mėn.; kaina su nuolaida – 17,90 Eur / mėn.)

•

Papildomi duomenys galioja 24 mėn., vėliau bus suteikiamas standartinis plano duomenų kiekis.

•

Duomenys galioja tik naršymui Lietuvoje.

•

Vienas klientas pasiūlymą gali panaudoti ne daugiau 5-iems mobiliojo ryšio abonentams.

ĮSIPAREIGOJIMAI:

•

Klientas įsipareigoja naudotis šviesolaidinio interneto paslaugomis ir / arba televizijos paslaugomis 24 mėn.
trumpiausią paslaugų naudojimosi terminą. Pasibaigus šiam terminui klientui taikomos standartinės paslaugų
kainos.

•

Atkreipiame dėmesį, kad pasiūlymo suteikiamos naudos galioja tol, kol klientas naudojamasi tiek šviesolaidinio
interneto ir / arba išmaniosios televizijos paslaugomis, tiek mobiliųjų paslaugų planu. Todėl klientui atsisakius
vienos iš šių paslaugų, pasiliekame teisę netaikyti pasiūlymo suteikiamų naudų.

PASLAUGŲ ATSISAKYMAS:
•

Klientas, paslaugų teikimo sutartyje numatyta tvarka atsisakęs:
o

šviesolaidinio interneto paslaugos arba išmaniosios televizijos paslaugos nepasibaigus nustatytam
trumpiausio paslaugomis naudojimosi terminui, išskyrus kai klientas šios paslaugos atsisako per 14 d. nuo
jos įdiegimo dienos, turi sumokėti nuolaidas, suteiktas pagal akcijos sąlygas;

o

mobiliojo ryšio paslaugos nepasibaigus nustatytam šviesolaidinio interneto paslaugos arba išmaniosios
televizijos paslaugos trumpiausio paslaugomis naudojimo terminui, praranda pagal akcijos sąlygas
suteiktas naudas. Šiems klientams įsigalios standartinės šviesolaidinio interneto ir/arba televizijos
paslaugų teikimo sąlygos.

•

Informuosime Jus tinklapyje www.telia.lt ne vėliau kaip prieš 5 dienų, jeigu Akcijos sąlygos bus keičiamos arba
akcija nutraukiama

