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„RINKIS IR KEISK“ PAVASARIS!  

Su paslauga „Rinkis ir keisk“ žiūrėkite tik mėgstamus kanalus dar pigiau: 

dabar pasirinkę bet kurias 2  teminių kanalų grupes mokėsite tik 16,00 Eur/mėn. visą 

24 mėn. sutarties laikotarpį. 

Tai dar ne viskas – kartu gausite Lietuviškų TV kanalų grupę + iki 100 Mb/s spartos 

šviesolaidinį internetą namams + sumani.tv priedėlį su TV įrašais! 

Visos pasiūlymo sąlygos: 

1. Pasiūlymas galioja naujiems klientams. 

2. Pasiūlymas galioja esamiems „Cgates“ klientams, kuriems iki sutarties termino pabaigos liko 3 ir mažiau 

mėnesių arba jų sutartis yra neterminuota. 

3. Pasiūlymą sudaro 2 pasirinktos televizijų kanalų grupės (TKG), internetas bei sumani.tv – užsakant viską iš 

karto. sumani.tv papildomai nekainuoja. 

4. Lietuviškų kanalų grupės  (LT) nereikia rinktis, ji yra visuose planuose. Užsisakyti tik Lietuviškų kanalų 

grupės neįmanoma. 

5. Pasiūlymas galioja tik su sumani.tv ir interneto paslauga. 

6. Klientas užsisakęs "Rinkis ir keisk", neturi galimybės užsisakyti bazinių rinkinių (Televizijos S; M; L; XL) ir 

papildomų teminių rinkinių. 

7. Papildomą TV paslaugą galima užsisakyti tik su sumani.tv, kaina – 2,00 €/mėn. 

8. Užsakytas televizijos kanalų grupes galima keisti vieną kartą per kalendorinį mėnesį nemokamai. 

9. Paslaugos „Rinkis ir keisk“ planus iš brangesnio į pigesnį galima keisti likus ne daugiau kaip 3 mėnesiams iki 

terminuotos sutarties pabaigos, iš pigesnio į brangesnį – klientui patogiu metu. 

10. Klientas, norintis užsisakyti daugiau televizijos kanalų grupių nei jis turi pasirinktam plane – tai padaryti gali 

bet kada, pratęsdamas turimą sutartį, su nauju 12 arba 24 mėn. terminu. Norėdamas užsisakyti planą su 

mažiau kanalų grupių nei turi – gali tik nutraukęs sutartį ir sumokėjęs suteiktas nuolaidas. 

11. Pasibaigus sutarties terminui, klientas mokės standartines paslaugų kainas: 

Kainos:  

 

Pasirenkamos TV kanalų grupės (* TKG): 

Rusiškų kanalų grupė Pažinimo kanalų grupė 

Žinių kanalų grupė Laisvalaikio kanalų grupė 

Vaikų kanalų grupė Filmų kanalų grupė 

Sporto kanalų grupė Pasaulio kanalų grupė 

 

 

 

 

Planas Plano aprašymas Mėnesio mokestis 
akcijos laikotarpiu, 

Eur/mėn. 

Bazinė kaina 
(pasibaigus 

sutarčiai) 

Akcijos 
galiojimas 

(sutarties 
terminas) 

Planas 

PAVASARIS 
Dvi pasirenkamos 
TKG * + lietuviškų 

kanalų grupė dovanų 
+ iki 100 Mb/s 

internetas + išmanioji 
TV paslauga 
sumani.tv 

16,00 21,90 24 mėn. 

17,50 21,90 12 mėn. 

 * TKG – pasirenkama televizijos kanalų grupė 
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Vienkartiniai papildomi mokesčiai:  

Paslaugos pavadinimas Kaina pasirašius 24 mėn. 
sutartį, Eur 

Standartinė kaina, 
 Eur 

Vienos paslaugos įrengimas 0,00 45,00 

Papildomo TV pajungimas 0,00 8,00 

Sutarties administravimo mokestis 0,00 45,00 

 

Papildomos įrangos mokesčiai: 

Paslaugos pavadinimas Mėnesio mokestis, 
 Eur 

Interneto Wi-Fi įranga  (iki 100 Mb/s) 2,00 

Interneto Wi-Fi įranga  (iki 1 Gb/s) 2,29 

Papildomo TV paslauga su sumani.tv 2,00 

 

 

12. Specialus pasiūlymas galioja tik pasirašius 12 arba 24 mėnesių sutartį. Atsisakius paslaugų nepraėjus 

atitinkamai 12 arba 24 mėnesių terminui, bus prašoma apmokėti „Cgates“ suteiktas nuolaidas. 

13. Paslaugos teikiamos esant techninėms galimybėms. Visas akcijos sąlygas galima rasti www.cgates.lt arba 

sužinoti paskambinus klientų aptarnavimo telefonais (8 5) 215 0000, 19900. 

14. Akcija „RINKIS IR KEISK išpardavimas“ galioja nuo 2017-03-31 iki 2017-05-31. 

15. Bendrovė  pasilieka  teisę  nutraukti  arba  keisti  akcijos  sąlygas  apie  tai  paskelbusi  interneto svetainėje 

adresu www.cgates.lt. 
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