PRO PLIUS 1/9/25, PRO PREMIUM ir PRO NERIBOTAI planai
PLANŲ SUTEIKIAMOS NAUDOS
•
•

•

•

•
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Planams PRO PLIUS 1/9/25, PRO PREMIUM ir PRO NERIBOTAI suteikiami mobilieji duomenys,
pokalbių minutės ir SMS žinutės galioja Lietuvoje ir ES/EEE* šalyse.
Planams PRO PLIUS 1/9/25 ir PRO PREMIUM galioja mobiliųjų duomenų perkėlimo paslauga
t.y. neišnaudoti duomenys Lietuvoje persikelia į ateinantį mėnesį (perkelti duomenys galioja
vieną mėnesį ir ilgiau nėra kaupiami). Daugiau apie paslaugą.
Išnaudojus plano suteiktus duomenis, vartotojas turi galimybę užsisakyti duomenų papildomai
(užsakymo nuoroda: http://duomenys.telia.lt/ve/uzsakymas). Papildomai užsakomi duomenys
galioja iki mėnesio, kurį jie buvo užsakyti, pabaigos. Prasidėjus naujam mėnesiui, vartotojui vėl
suteikiamas jo pasirinktam planui priklausantis duomenų kiekis.
Planui PRO PREMIUM suteikiama 300 min/mėn. skambučiams iš Lietuvos į ES/EEE šalis,
Jungtinę Karalystę ir Gibraltarą. Skambučiai per prefiksą 1010 nėra įskaičiuojami į suteiktas
minutes.
Planams PRO PLIUS 9/25 ir PRO NERIBOTAI suteikiama 500 MB/mėn. ir planui PRO PREMIUM
suteikiama 1 GB/mėn. duomenų naudojantis paslaugomis virš 20 populiarių šalių** už ES/EEE
ribų.
Su planais galioja tokie kitų paslaugų tarifai:

Planas/Mokesčiai

PRO PLIUS 1/9/25, PRO PREMIUM, PRO NERIBOTAI

MMS į visus Lietuvos tinklus

0,15 Eur/vnt.

SMS ir MMS į visus užsienio tinklus

0,29 Eur/vnt.

Skambučiai į trumpuosius numerius, jei
nėra paskelbta kitaip

0,09 Eur/min.

Vaizdo skambučiai

0,19 Eur/min.

Balso paštas

0,06 Eur/min.

•
•

Vietiniai ir tarptautiniai skambučiai apvalinami minutės tikslumu į didžiąją pusę.
Į minimalų mokėjimo plano mokestį neįtraukiama:
o vaizdo skambučiai;
o skambučiai ir SMS trumpaisiais numeriais;
o tarptinklinio ryšio paslaugos (išskyrus aukščiau nurodytas planų naudas);
o tarptautiniai skambučiai, SMS bei MMS žinutės į užsienį (išskyrus aukščiau nurodytas
PRO PREMIUM plano naudas);
o papildomos paslaugos.

•

•

•

Užsakius plano keitimą, einamąjį mėnesį vartotojui bus suteiktas visas naujo plano duomenų
kiekis, o mokestis už duomenis skaičiuojamas proporcingai likusių mėnesio dienų skaičiui.
Senojo plano duomenų mokestis bus apskaičiuotas proporcingai išnaudotų duomenų kiekiui.
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.
Taikomos sąžiningo naudojimosi paslaugomis taisyklės.

PAPILDOMOS PASLAUGOS
•

•

Planams PRO PLIUS 1/9/25, PRO PREMIUM ir PRO NERIBOTAI suteikiamas 3 mėn. nemokamas
kelionės draudimas. Pasibaigus šiam laikotarpiui, paslauga apmokestinama 1,24 Eur/d.
mokesčiu už tas dienas, kurios yra praleidžiamos užsienyje. Daugiau apie paslaugą ir jos
užsakymas.
Planams PRO PLIUS 1/9/25, PRO PREMIUM ir PRO NERIBOTAI suteikiamas mobilusis parašas
galioja visą sutarties laikotarpį; jam taikomas vienkartinis 0,01 Eur mokestis, nuskaitomas nuo
mokėjimo kortelės įjungimo metu, skirtas asmens tapatybei patvirtinti. Vėliau taikomas 0,41
Eur/mėn. mokestis. Daugiau apie paslaugą.

Nebenorėdami naudotis papildomomis paslaugomis, galite jų atsisakyti paskambinę 1816 verslo
klientų aptarnavimo telefono numeriu.

PASLAUGOS UŽSIENYJE
•
•

•
•
•

Keliaudami ES/EEE šalyse su planais PRO PLIUS 1/9/25, PRO PREMIUM ir PRO NERIBOTAI galite
bendrauti ir naršyti be papildomų įkainių.
Remiantis ES tarptinklinio ryšio reguliavimo nuostatomis, mobiliesiems duomenims gali būti
taikomas duomenų kiekio limitas tais atvejais, kai plano arba nuolatinio duomenų plano 1 GB
kaina yra mažesnė už ES reguliavimo institucijų nustatytą didmeninę duomenų perdavimo
ES/EEE šalyse kainą. Duomenų kiekio limitas apskaičiuojamas pagal formulę: duomenų plano
mėnesio mokestis padalinamas iš didmeninės reguliuojamos tarptinklinio ryšio paslaugų
kainos už 1 GB ir padauginama iš dviejų.
Išnaudojus ES/EEE duomenų kiekio limitą taikomas 0,00293 Eur/MB tarifas (nuo 2021 sausio 1
d. iki gruodžio 31 d.).
Paslaugoms taikomos sąžiningo naudojimosi tarptinklinio ryšio paslaugomis ES/EEE šalyse
taisyklės.
Daugiau apie ryšio užsienyje paslaugas.

Visos kainos nurodytos Eur be PVM

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: vartotojo
įrenginio apkrovos, atstumo tarp įrenginio ir bazinės stoties, iš kurios siunčiami ir perduodami
duomenys, signalo lygio vietoje, kur naudojamasi įrenginiu, nuo vartotojų, kurie prisijungę prie
tos pačios bazinės stoties, kiekio ir kitų priežasčių.
Aktualios judriojo ryšio duomenų paslaugos parsiuntimo ir išsiuntimo spartos pateikiamos
ryšio žemėlapyje https://www.telia.lt/verslui/rysio-zemelapis

* Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekijos Respublika, Danija, Estija, Graikija, Gvadelupa, Islandija, Ispanija, Italija, Kipras, Kroatija,
Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Majotas, Malta, Martinika, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija,
Prancūzijos Gviana, Reunionas, Rumunija, Sen Martenas (Prancūzijos), Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija.
** Australija, Baltarusija, Brazilija, Filipinai, Gibraltaras, Sakartvelas (Gruzija), Honkongas, Indonezija, Izraelis, JAV, Jungtinė
Karalystė, Kanada, Kazachstanas, Kinija, Malaizija, Rusija, Serbija, Singapūras, Šveicarija, Tailandas, Turkija, Ukraina ir kitos
„Kelionių šalys 1” zonos šalys.

