ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ
PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr. ...................................................
(mokėtojo kodas)galioja nuo 2016-02-05
201....... m. .................................. mėn. .............. d.
UAB “Viltuva”, atstovaujama bendrovės įgalioto asmens, toliau vadinama Teikėju, ir Abonentas, sudarė šią sutartį:
I.
1.

2.

BENDROSIOS NUOSTATOS
Vadovaujantis šia sutartimi (toliau – Sutartis) ir šalių pasirašytomis paslaugų užsakymų formomis, kuriose nurodomos Abonento
pasirinktos paslaugos (toliau – Paslaugos), Teikėjas įsipareigoja teikti Abonentui Paslaugas šios sutarties nustatyta tvarka, o
Abonentas įsipareigoja laikytis šios sutarties nuostatų bei už Paslaugas atsiskaityti nustatyta tvarka ir terminais.
Paslaugų teikimo sutartis ir jos priedai tarp Abonento ir Teikėjo yra pasirašomi raštu.

II.
1.

PASLAUGOS ĮRENGIMAS
Prieš pradedant Paslaugų įrengimo darbus, Abonentas privalo pasirūpinti visais leidimais, reikalingais Paslaugoms įrengti
sutartoje įrengimo vietoje (valdoje), bei suteikti galimybę UAB “Viltuva” darbuotojams patekti ant pastato stogo ir/ar į patalpas bei
laiptinę ar rūsį, esant poreikiui atitraukti baldus bei buitinę įrangą nuo sienų, nuimti grindjuostes (jei reikia) tose vietose, kur bus
atliekami montavimo, derinimo ir aptarnavimo darbai. Abonentui įvykdžius šiuos reikalavimus, Paslaugos įdiegiamos ne vėliau
kaip per 10 darbo dienų (jei užsakyme nenurodyta kitaip) su Abonentu suderintu laiku (UAB “Viltuva” darbo metu).

III.
1.
2.

TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
Teikti Paslaugas užsakyme nustatytais terminais bei apimtimis.
Garantuoti Paslaugų kokybinius bei kiekybinius parametrus apibrėžtus jų užsakymuose bei Lietuvos Respublikos teisės
norminiuose aktuose, reglamentuojančiuose atitinkamą veiklą.
Teikiant duomenų perdavimo ir interneto paslaugas užtikrinti minimalią duomenų perdavimo ir priėmimo spartą vidiniame tinkle,
bei Abonentui jungiantis į kitus tinklus - ne mažiau kaip nurodyta Paslaugos užsakyme;
Šalinti kabelinės televizijos ir/ar interneto paslaugų gedimus ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo užregistravimo dienos.
Gedimai šalinami UAB “Viltuva” darbo metu: pirmadieniais - penktadieniais 8.00 - 17.00 val.(gedimų registravimo telefonų
numeriai nurodyti Sutaryje);
Perskaičiuoti mokesčius, jei Abonentas dėl Teikėjo kaltės kalendorinio mėnesio laikotarpyje negalėjo naudotis Paslauga daugiau
kaip 5 dienas ir dėl to raštu pareiškė pretenzijas. Tokiu atveju mokesčiai mažinami suma, kuri gaunama paslaugos mėnesinį
tarifą padalinus iš mėnesio dienų skaičiaus ir padauginus iš dienų, kurių metu Abonentas negalėjo naudotis Paslauga, skaičiaus.
Esant techninėms galimybėms ir Abonento pageidavimui, atlikti Paslaugos perkėlimą į kitą gyvenamą vietą (valdą). Nesant
tokioms galimybėms Tiekėjas įgyja teisę nutraukti sutartį ir (ar) Paslaugos teikimą. Jei yra nustatytas ir dar nepasibaigęs
trumpiausias naudojimosi Paslaugomis terminas, tai dėl šiame punkte nurodytos priežasties nutraukus Sutartį ir/ar Paslaugų
teikimą, Abonentas per 15 dienų nuo Sutarties ir/ar Paslaugos nutraukimo dienos privalo sumokėti Teikėjui kompensaciją lygią
suteiktoms nuolaidoms;
Apie Paslaugų abonentinių mėnesinių mokesčių tarifų padidinimą, Sutarties sąlygų pakeitimą blogesnėmis, užsakytų Paslaugų
parametrų keitimą blogesniais, įskaitant informaciją apie Abonento teisę be netesybų ir kompensacijų už suteiktas nuolaidas
nutraukti nepasibaigusią terminuotą Sutartį šiame punkte nurodytais atvejais, Abonentui pranešti savo interneto svetainėje
www.viltuva.lt ir sąskaitos už teikiamas paslaugas informaciniame lange ne vėliau kaip prieš 1 kalendorinį menesį.
Skelbti Sutarties, Paslaugų užsakymo tekstus ir mokėjimo už paslaugas tarifus savo buveinėje ir interneto svetainėje
www.viltuva.lt.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

IV. TEIKĖJO TEISĖS
1.
Savo iniciatyva vienašališkai gali pakeisti Paslaugų tarifus ir (ar) Sutarties sąlygas, Paslaugų kiekybinius ir (ar) kokybinius
parametrus, apie tai informuodamas Abonentą ne vėliau kaip prieš 1 kalendorinį mėnesį savo interneto svetainėje www.viltuva.lt
ir sąskaitos už teikiamas paslaugas informaciniame lange.
2.
Apriboti Paslaugų teikimą Abonentui Sutaryje numatytais atvejais.
3.
Esant Abonento įsiskolinimui, perduoti informaciją, susijusią su skolos išieškojimu, tretiems asmenims ir pareikalauti iš Abonento
atlyginti išlaidas, susijusias su įsiskolinimo išieškojimu.
4.
Pareikalauti iš Abonento išankstinio mokėjimo už Paslaugas, jeigu Abonentas yra įsiskolinęs Teikėjui už Paslaugas ir (ar)
Teikėjas turi pagrindą manyti, kad Abonentas yra nemokus.
5.
Abonentui nevykdant įsipareigojimų, pristabdyti arba nutraukti Paslaugų teikimą ir pareikalauti kompensacijos už suteiktas
nuolaidas;
6.
UAB “Viltuva” turi teisę kaupti bei teikti duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono nr., el. pašto adresas,
informacija apie užsakytas paslaugas, sąskaitas už suteiktas paslaugas ir atsiskaitymo duomenys) apie neatsiskaitantį Abonentą
tretiesiems asmenims, LR įstatymų nustatyta tvarka turintiems leidimą tvarkyti asmens duomenis, dėl skolos išieškojimo.
V.
1.
2.
3.
4.
5.

ABONENTO ĮSIPAREIGOJIMAI
Atsiskaityti už Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
Atlyginti Teikėjui visas su skolos už suteiktas Paslaugas išieškojimu susijusias išlaidas.
Savo iniciatyva ir atsakomybe mokėti autorinius atlyginimus ir kitus mokesčius suinteresuotomis organizacijomis tuo atveju, kai
Paslaugos naudojamos viešo susibūrimo vietose ar verslo tikslais.
Neteikti Paslaugų tretiems asmenims.
Sudaryti sąlygas Teikėjui vykdyti Paslaugų įrengimo (pakartotino prijungimo), eksploatacijos bei remonto darbus jo valdoje.

teikėjo parašas ..............................................
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6.
7.
8.
9.
VI.
1.
2.
3.
4.

Siekiant išvengti galimų trikdžių naudoti tik techniškai tvarkingą įrangą.
Savavališkai neremontuoti Teikėjo tinklo mazgų bei įrengimų, pranešti apie pastebėtus jų sugadinimo atvejus.
Pateikti Teikėjui savo asmens duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono nr.) ar įmonės rekvizitus.
Abonentas sutinka, kad šie duomenys būtų tvarkomi automatiniu būdu Teikėjo veiklos tikslais.
Informuoti Teikėją apie pasikeitusius Abonento duomenims (pavardė, vardas, telefono nr.) ar įmonės rekvizitus per 15
kalendorinių dienų.
ABONENTO TEISĖS
Reikalauti, kad Paslaugos būtų teikiamos Sutartyje nustatyta tvarka bei užsakymuose nurodytomis apimtimis.
Ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo paskutinės sąskaitos gavimo dienos raštu pareikšti pretenzijas dėl jo nuomone neteisingai
sąskaitoje nurodyto mokesčio.
Gauti detalią sąskaitą ir pageidaujant mokėjimų už paskutinių 12 kalendorinių mėnesių laikotarpį išrašą.
Keisti Paslaugos mokėjimo planą Sutartyje nustatyta tvarka.

VII. ATSISKAITYMAS UŽ PASLAUGAS
1.
Ataskaitinis mokestinis laikotarpis – vienas kalendorinis mėnuo. Abonento mokėtina suma už Paslaugas apskaičiuojama
remiantis Paslaugų teikimo metu galiojusiais tarifais ir yra skaičiuojamas už kiekvieną naudojimosi Paslauga dieną. Galiojantys
Paslaugų tarifai ir mokėjimo už Paslaugas tvarka yra skelbiami Teikėjo buveinėje, o apie jų pasikeitimus yra pranešama
Abonentui Sutartyje nurodyta tvarka ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų.
2.
Sąskaitą už Paslaugas Teikėjas nemokamai pateikia Abonentui iki kiekvieno mėnesio 15 (penkioliktos) dienos elektroniniu paštu
.........................................@.................................................... ar popierinėje formoje, paslaugų teikimo sutartyje įvardintu
Aboneno adresu (nereikalingą išbraukti).
3.
Abonentas neatleidžiamas nuo prievolės atsiskaityti už Paslaugas, jeigu laiku negavo sąskaitos, sugedo jo galiniai įrenginiai,
buvo laikinai išvykęs ir t.t..
1.
Abonentas neatleidžiamas nuo mokesčių už Paslaugas, kai jis yra pareiškęs pretenzijų, išskyrus tuos atvejus kai yra
konstatuojami Paslaugos sutrikimai, atsiradę dėl Teikėjo kaltės.
2.
Abonentinis mokestis už Paslaugas mokamas už einamąjį mėnesį iki einamojo mėnesio pabaigos, bet ne vėliau kaip iki sekančio
mėnesio paskutinės dienos.
3.
Abonentas turi teisę daryti avansines įmokas.
4.
Už užsakytas papildomas paslaugas, įskaitant prijungimą, pakartotiną prijungimą, techninę Paslaugų priežiūrą, kitas mokamas
paslaugas, susijusias su Paslaugų parametrų keitimu, Abonentas atsiskaito jų užsakymo dieną pagal galiojančius tarifus. Įmokos
už minėtas paslaugas gali būti grąžinamos Abonentui tik tuo atveju, kai dėl Teikėjo kaltės jos nebuvo suteiktos.
5.
Už gedimų, atsiradusių Abonento valdoje ir (ar) abonentinėje atšakoje ne dėl Teikėjo kaltės, taisymą Abonentas atsiskaito jų
pašalinimo dieną pagal galiojančius tarifus.
VIII.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
3.
4.
5.

6.

IX.
1.

2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
5.

PASLAUGŲ TEIKIMO APRIBOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
Teikėjas turi teisę sustabdyti Paslaugų teikimą Abonentui, jeigu jis:
pažeidžia Sutarties sąlygas;
be Teikėjo sutikimo teikia Paslaugas tretiems asmenims;
naudoja galinę įrangą, kuri trukdo kitiems Paslaugų gavėjams naudotis paslaugomis;
Paslaugą naudoja neteisėtais tikslais, pažeidžiant kitų klientų teises, Lietuvos Respublikos įstatymus ir (ar) kitus norminius aktus;
nesumokėjo abonentinio mokesčio už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.
Paslaugų teikimas atnaujinamas tuomet, kai yra pašalintos priežastys, dėl kurių buvo sustabdytas jų teikimas.
Esant Paslaugų apribojimui, Teikėjas neskaičiuoja abonentinio mėnesinio mokesčio per apribojimo laikotarpį.
Teikėjas prieš apribodamas Paslaugas privalo apie tai informuoti Abonentą.
Paslaugų teikimas turi būti atnaujintas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo informacijos apie visišką Abonento atsiskaitymą su
Teikėju gavimo dienos. Informacijos apie visišką atsiskaitymą su Teikėju gavimo diena yra ta diena, kai Abonentas pateikia
Teikėjui apmokėjimą įrodantį dokumentą.
Paslaugų teikimas gali būti apribotas (nedaugiau kaip 24 val.), jei to reikia radijo trikdžiams šalinti, būtiniems darbams atlikti,
techninei profilaktikai vykdyti ir kitais atvejais, apie tai Abonentui pranešus interneto svetainėje www.viltuva.lt ar kitu būdu ne
vėliau kaip prieš 3 dienas.
SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS. PASLAUGŲ KEITIMAS, ATSISAKYMAS, LAIKINAS ATSISAKYMAS
Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir yra neterminuota, jeigu Sutarties prieduose nėra numatomas trumpiausias naudojimosi
paslauga terminas, negalintis būti ilgesnis kaip 24 mėnesiai. Abonentui pasirinkus trumpiausią naudojimosi paslauga terminą
(terminuota Sutartis), jam pasibaigus, sutartis tampa neterminuota. Nutraukus sutartį, Abonentas grąžina laikinam naudojimui
gautą įrangą arba pagal UAB “Viltuva” pateiktą sąskaitą kompensuoja jos vertę sutartyje ir (ar) jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais.
Sutarties pakeitimai galioja tik šalims susitarus raštu, jei kitos šios sutarties salygos nenustato kitaip.
Sutartis gali būti nutraukta:
Abonentui atsisakius visų pagal šia sutartį teikiamų Paslaugų;
pasibaigus paslaugų užsakymo formose (-oje) nustatytiems paslaugų teikimo terminams (-ui);
dėl nutraukimo šalims susitarus raštu;
kitais šioje sutartyje ar jos prieduose nustatytais atvejais.
Kuriam nors šios Sutarties punktų tapus negaliojančiu, kiti Sutarties punktai bus ir toliau laikomi galiojančiais ir taikomais.
Sutartis ir/ar Paslauga gali būti nutraukta Teikėjo iniciatyva, jei Abonentas pažeidžia Sutartį, apie tai pranešus ne vėliau kaip
prieš 5 darbo dienas.
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6.

7.

8.

9.

10.

X.
1.

Abonentas gali nutraukti Sutartį ir/ar užsakytą Paslaugą apie tai raštu pranešęs Teikėjui ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo
dienas. Nutraukus sutartį ir/ar atsisakius Paslaugų nepraėjus nustatytam minimaliam naudojimosi Paslaugomis terminui,
Abonentas privalo per 15 dienų nuo Paslaugų ir/ar Sutarties nutraukimo dienos, sumokėti Teikėjui kompensaciją lygią suteiktoms
nuolaidoms. Ši sąlyga galioja ir UAB “Viltuva” nutraukus sutartį ar Paslaugų teikimą dėl Abonento kaltės.
Sutartį Abonentas turi teisę nutraukti anksčiau laiko, jei Teikėjas pakeičia Sutarties sąlygas blogesnėmis, padidina užsakytos
Paslaugos mėnesinius abonentinius Tarifus, nustato blogesnius parametrus, nurodytus paslaugų užsakymuose, arba iš esmės
pažeidžia Sutartį. Šiais atvejais Abonentas turi teisę nutraukti Sutartį ir (ar) atsisakyti Paslaugos anksčiau termino, jeigu toks yra
nustatytas, apie tai raštu pranešus Teikėjui ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki įsigalios minėti pakeitimai. Šiuo atveju Teikėjas
neturi teisės reikalauti iš Abonento kompensacijos už suteiktas nuolaidas dėl priešlaikinio Sutarties nutraukimo.
Abonentas turi teisę pakeisti Paslaugos mokėjimo planą arba laikinai sustabdyti (atidėti) teikiamas Paslaugas. Minėtų Paslaugos
pokyčių data negali būti ankstesnė kaip ateinančio mėnesio 1 diena. Paslaugų laikino atidėjimo atveju, Abonentas informuoja
raštu, kuriame nurodoma Paslauga (-os) bei laikino sustabdymo pradžios ir pabaigos data. Laikino Paslaugos sustabdymo
(atidėjimo) terminas negali būti ilgesnis kaip 6 kalendoriniai mėnesiai (esant neterminuotoms paslaugoms) arba 3 mėnesiai
(esant terminuotoms paslaugoms). Terminuotos sutarties atveju laikinai sustabdžius (atidėjus) Paslaugų teikimą, jų teikimas
automatiškai atnaujinamas pasibaigus atidėjimo laikotarpiui, o minimalus paslaugų naudojimosi terminas (terminuotos sutarties
galiojimas) pratęsiamas terminui kiek buvo sustabdyta (atidėta) paslauga. Terminuotos sutarties atveju, Abonentas turi teisę
laikinai atsisakyti (atidėti) Paslaugos (-ų) vieną kartą per terminuotos sutarties laikotarpį. Nepasibaigus paslaugos užsakyme
nustatytam minimaliam naudojimosi Paslauga terminui, Abonentas gali keisti mokėjimo planą tik į didesnio abonentinio mokesčio
planą. Šiuo atveju minimalus naudojimosi Paslauga terminas išlieka nepakitęs. Mokėjimo plano keitimas įforminamas pasirašant
Paslaugų užsakymą.
Nutraukus Sutartį ir/ar atsisakius Paslaugos, per 15 darbo dienų Abonentas privalo pilnai atsiskaityti už suteiktas paslaugas ir
grąžinti laikinam naudojimui gautą įrangą (jeigu tokia buvo suteikta) arba pagal UAB “Viltuva” pateiktą sąskaitą kompensuoti jos
vertę, o Teikėjas privalo grąžinti likusią abonentinio mokesčio permoką (tokiai esant) per 15 darbo dienų, pervedant pinigus į
Abonento nurodytą banko sąskaitą.
Sutarties šalys atleidžiamos nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms. Jei kuri nors iš šalių negali
įvykdyti savo įsipareigojimų dėl šių aplinkybių, ta šalis turi apie tokias aplinkybes pranešti kitai šaliai per 15 dienų. Sutartis lieka
galioti po tokių aplinkybių išnykimo. Jei aukščiau nurodytos aplinkybės trunka ilgiau nei 2 mėnesius, abi Sutarties šalys gali
nutraukti Sutartį.
ĮRANGOS NUOSAVYBĖS RIBOS
Vienos rūšies Paslaugai yra skiriamas (į Abonento valdą įveriamas) tik vienas abonentinis kabelis. Kabelis, einantis nuo Teikėjo
signalo paskirstymo įrenginių iki Abonento bute esančių galinių įrenginių (abonentinė atšaka), o taip pat signalo paskirstymo
įranga, esanti Abonento bute, yra Abonento nuosavybė (išskyrus laikinam naudojimui suteiktą UAB “Viltuva” įrangą), o visa kita
įranga (namo skirstomasis tinklas ir magistralinis tinklas) – Teikėjo nuosavybė.

XI. KITOS NUOSTATOS
1. Sutarties vykdymo metu iškilę ginčai sprendžiami šalių susitarimu. Per 60 kalendorinių dienų nepavykus susitarti, ginčai
sprendžiami Lietuvos Respublikos įstaymų nustatyta tvarka.
2. Sutartis yra parašyta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, iš kurių vienas saugojamas UAB “Viltuva”, o kitas
įteikiamas Abonentui.
3. Visi sutarties priedai, užsakymų formos, aktai, prašymai ir kiti šalių pasirašyti dokumentai, susiję su šios sutarties vykdymu, yra
neatskiriama šios sutarties dalis.
XII. SUTARTIES PRIEDAI
1. Sutarties šaliu pasirašytos Paslaugų užsakymų formos, aktai (tokiems esant) ir kiti šalių pasirašyti dokumentai, susiję su sutarties
vykdymu, ir galiojantys jų pasirašymo dieną.
Teikėjas
UAB “Viltuva” įm. kodas 300008135
PVM mok. kodas LT100001933113
Gėlių 14-25, LT-68302 Marijampolė
A/s LT327300010082734757
AB Swedbankas
Banko kodas 73000
el. paštas: info@viltuva.lt
Šauliu g. 24-1, Šakiai
tel. Šakiuose: 834552840, 865684840
tel. Kazlu Rūdoje 8 656 84850

Abonentas
Su Sutartimi ir Taisyklėmis susipažinau. Sąlygos yra suprantamos ir man priimtinos. Neturiu
pastabų ar pageidavimų dėl Sutarties ir Taisyklių pakeitimo ar papildymo. Vienas Sutarties
egzempliorius man yra įteiktas.
vardas, pavardė (įm. pavadinimas) ...............................................................................................
asm. (įmonės) kodas: ....................................................................................................................
PVM kodas: ...................................................................................................................................
adresas: ........................................................................................................................................
tel.: ................................................................................................................................................
a/s Nr. ............................................................................................................................................
bankas: ..........................................................................................................................................

.....................................................................................
pareigos

banko kodas: .................................................................................................................................

................................................................. A.V.
vardas, pavardė, parašas

............................................................................................................ A.V.
pareigos, vardas, pavardė, parašas
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PASLAUGOS UŽSAKYMAS Nr.

...................................... 201 ......... m. ........... mėn. ........... d.

universali užsakymo FORMA
galioja nuo 2016-02-02

I. užsakoma paslauga:

..............................................................................................................................

II. užsakomos paslaugos tipas:

įrengimas, perkėlimas, plano keitimas, ............................................................... (nereikalingus išbraukti)

III. paslaugos teikimo esantis adresas:

…………………………………………………………………………………………..………………….

IV. paslaugos teikimo būsimas adresas:

……………………………………………………………………………………………………………...

V. įvykdymo terminas-data:

ne vėliau kaip iki 201 ......... m. ........... mėn. ........... d.

VI. paslaugos įdiegimo mokestis:

………..…..…… €

mokėjimo planas: ………..…..……

VII. galiojantis paslaugos abonentinis
mėnesinis mokestis

………..…..…… €

VIII. maksimali sparta:

............... Mbps, minimali sparta: ≥ ........................ proc. maks. spartos

paslaugos teikimo trukmė ir kt.:

24 val. per parą (pateikiamumas: ≥ 90 % per mėnesį (1 % = 7,2 val / mėn.)), duomenų kiekis - neribotas

IX. suteikto el. pašto adresas:

…………………………….….@viltuva.lt

X. minimalus TV programų kiekis:

…………………………….….

XI. min. reikalavimai interneto

galinės įrangos sąsaja Ethernet (10BaseT, 100BaseTX), kompiuterio IP adresas - Autom. Parinkimas (DHCP);

paslaugos galinei įrangai:

Tinklo grupė (Netmask) - Autom. Parinkimas (DHCP); Gateway adresas - Autom. Parinkimas (DHCP); DNS IP
adresas – Autom.

XII. min. reikalavimai kabelinės TV

vaizdo ir garso nešliai turi atitikti OIRT-DK standartą (tik analoginė televizija), spalvų dekodavimo sistema PAL.

paslaugos galinei įrangai:

Skaitmeninė tv - DVB-C (MPEG-2/4)

XIII. pastabos, kita informacija:

paslauga (-os) teikiamos per kabelinės televizijos, vytos poros tinklą, optinį kabelį (nereikalingus išbraukti)

XIV. naudojimosi paslauga terminas:

neterminuotas,

XV. WiFi maršrutizatoriaus nuomos paslauga:

1,5 € / mėnesiui (reikalingą pažymėti).

terminuotas:

6,

12 ,

24 mėnesiai iš eilės (žymėjimo pvz.

)

PAPILDOMOS SĄLYGOS ESANT TERMINUOTAI PASLAUGAI:
1. užsakymo XIV punkte nustatomas trumpiausias naudojimosi paslauga terminas. Abonentas gali, nepraėjus šiame užsakyme nurodytam terminui,
keisti mokėjimo planą tik į didesnio abonentinio mokesčio planą. Šiuo atveju plano pakeitimo mokesčiui suteikiama 100% nuolaida, o minimalus
naudojimosi Paslauga terminas išlieka nepakitęs.
2. Abonentui suteikiamos nuolaidos:
2.1 50% (12 mėn. terminuotos sutarties atveju) ir 100% (24 mėn. terminuotos sutarties atveju) nuolaida įdiegimo mokesčiui (netaikoma paslaugos
perkėlimo atveju);
2.2 užsakymo XIV punkte nustatytiems mėnesiams iš eilės bus taikoma .............. € nuolaida mėnesiniam abonentiniam mokesčiui. Pasibaigus
nustatytam naudojimosi paslauga terminui nuolaida abonentiniam mėnesiniam mokesčiui toliau netaikoma, o paslauga tampa neterminuota;
3. Plano keitimo ir/ar paslaugos perkėlimo atveju ir jeigu yra nustatytas ir dar nepasibaigęs minimalus naudojimosi paslauga terminas, Abonentas
įsipareigoja naudotis šiame užsakyme nurodyta paslauga ne trumpiau kaip buvo nustatyta anksčiau galiojusiame užsakyme.
4. Abonentui nutraukus sutartį vienašališkai ar atsisakius paslaugos nepraėjus nustatytam minimaliam naudojimosi Paslauga terminui, Abonentas
privalo per 15 dienų nuo Paslaugos ir/ar Sutarties nutraukimo dienos, sumokėti kompensaciją lygią suteiktoms nuolaidoms per naudojimosi Paslauga
laikotarpį. Ši sąlyga galioja ir UAB “Viltuva” nutraukus sutartį ar Paslaugos teikimą dėl Abonento kaltės.

Užsakymą priėmė
UAB “Viltuva”
.....................................................................................
pareigos
................................................................. A.V.
vardas, pavardė, parašas

Užsakymą pateikė
Su užsakoma paslauga, jos teikimo sąlygomis, įkainiais bei atsiskaitymo tvarka, galiojančiais
šio užsakymo pasirašymo dieną, susipažinau. Sutinku šiame užsakyme nurodytą paslaugos
įdiegimo mokestį sumokėti avansu.

............................................................................................................................................. A.V.
pareigos, vardas, pavardė, parašas

SUTIKIMAS: aš, šioje sutartyje paminėtas Abonentas s u t i n k u, kad UAB “Viltuva”:
1.

ant minėto namo stogo, išorinių sienų, rūsyje įrengtų kabelinės televizijos ir duomenų perdavimo skirstomuosius* bei magistralinius** tinklus (toliau tinklas). Visi
tinklo aktyviniai ir pasyviniai elementai (išskyrus abonentinius kabelius) yra UAB “Viltuva” nuosavybė;
2.
tinklo įvadas name bei magistralinis tinklas per namą į kitus pastatus daromi požeminės ryšių kanalizacijos kanalais ir (arba) panaudojant kitus būdus (namo
sienas, stogą, rūsį ir kt.). Skirstomasis tinklas tarp laiptinių daromas panaudojant rūsį. Skirstomasis tinklas tarp aukštų daromas esančiais skirstomaisiais kanalais
mažų įtampų pusėje arba kitais būdais (įsirengiant tarp aukštų savo skirstuomuosius kanalus), nepažeidžiant elektros įrenginių įrengimo taisyklių. Tinklo elementų
(įskaitant ir dėžių, skirtų aktyvinių ir pasyvinių elementų bei įrangos talpinimui) montavimo būdus ir vietas parenka UAB “Viltuva” darbuotojai;
3.
tinklo aktyviniai elementai maitinami naudojant distancinį maitinimą ir (arba) prijungiant juos prie namo vidaus elektros tinklo (galimas galingumas iki 1 kW) prieš
namo elektros apskaitos prietaisus pagal elektros tiekėjo išduotas technines sąlygas. Tinklo aktyvinių elementų sumontavimo bei prijungimo prie elektros srovės
šaltinio vietą parenka UAB “Viltuva” darbuotojai atsižvelgdami į elektros tiekėjo išduotas technines sąlygas taip, kad būtų nepažeidžiamos elektros įrenginių
įrengimo taisyklės;
4.
UAB “Viltuva” vykdytų visus tinklo įrengimo, techninės eksploatacijos, rekonstrukcijos bei remonto darbus;
5.
UAB “Viltuva”, vykdydama tinklo įrengimo, techninės eksploatacijos, rekonstrukcijos bei remonto darbus, neturi jokių materialinių bei finansinių įsipareigojimų
namui, išskyrus atvejus, kai vykdant minėtus darbus yra padaroma materialinė žala namui.
*skirstomasis tinklas yra kabelių ir kitos įrangos, paskirstančių kabelinės televizijos bei duomenų perdavimo signalus minėto namo galiniams taškams (abonentams),
visuma.
**magistralinis tinklas yra kabelių ir kitos įrangos, jungiančių minėtą namą su kitais pastatais, visuma

teikėjo parašas ..............................................

abonento parašas ..............................................

4.4 lapas

