AKCIJA „Išbandyk „Cgates“ internetą NEMOKAMAI 2 mėn.“
Akcija galioja ribotą laiką.
1. AKCIJOS taikymo ir kitos sąlygos:

















Pasiūlymas galioja naujiems klientams.
Pasiūlymas galioja esamiems „Cgates“ televizijos paslaugos klientams.
Pasiūlymas NEGALIOJA, jeigu esamas klientas jau turi „Cgates“ televizijos ir interneto paslaugas, arba turi
„Cgates“ interneto paslaugą.
Akcijos sąlygos galioja sudarius 24 mėn. interneto paslaugos sutartį.
Paslaugos įrengimo mokesčiui taikoma 100% nuolaida.
Pirmus du mėnesius, nuo sutarties pasirašymo, klientas už interneto paslaugą abonentinio mokesčio
nemoka.
Jeigu dviejų mėnesių laikotarpiu klientas nusprendžia atsisakyti interneto paslaugų ir nutraukti sutartį, ji
nutraukiama be jokių papildomų mokesčių. Pateikti prašymą ir grąžinti suteiktą įrangą, jeigu tokią ėmė,
klientas gali tik klientų aptarnavimo skyriuose.
Jeigu klientas nusprendžia paslauga naudotis toliau, nieko daryti nereikia, įsigalioja sutartyje numatyta
pasiūlymo kaina, kurią klientas mokės iki sutarties termino pabaigos, t. y. 22 mėnesius. Pasibaigus sutarties
terminui, įsigalioja standartinė paslaugos kaina.
Jeigu klientas sutartį nutraukia po dviejų mėnesių išbandymo laikotarpio, jam priskaičiuojamos suteiktos
nuolaidos įrengimo mokesčiui ir suteiktos nuolaidos po paslaugos išbandymo laikotarpio. Dviejų mėnesių
išbandymo laikotarpiu suteiktos nuolaidos pasirinktam interneto paslaugos planui sutarties nutraukimo
atveju nėra skaičiuojamos.
Su esamu televizijos paslaugos klientu sudaroma atskira interneto paslaugos sutartis. Į rinkinį paslaugų
apjungti negalima.
Jeigu klientas užsakydamas paslaugą užsako ir Wi-Fi įrangos nuomą, bandomuoju laikotarpiu už Wi-Fi įrangą
nuomos mokestis taip pat netaikomas. Po bandomojo laikotarpio klientas moka standartinę Wi-Fi įrangos
nuomos kainą.
Visos kitos papildomos paslaugos su šiuo pasiūlymu parduodamos už standartines kainas.
Papildomos nuolaidos šiai akcijai netaikomos.
Paslaugos teikiamos esant techninėms galimybėms. Visas akcijos sąlygas galima rasti www.cgates.lt arba
sužinoti paskambinus klientų aptarnavimo telefonais (8 5) 215 0000.
Bendrovė pasilieka teisę nutraukti arba keisti akcijos sąlygas apie tai paskelbusi interneto svetainėje
adresu www.cgates.lt.

2. Standartinės papildomos įrangos nuomos kainos:
Įrenginio pavadinimas

Nuomos kaina be
nuolaidų, Eur
1.00
2.50

Kaina su nuolaida, Eur
24mėn. sutartis
1.00
2.50

Paslaugos pavadinimas

Kaina be nuolaidos, Eur

Vienos paslaugos įrengimo mokestis
Sutarties administravimo mokestis
Papildomo TV pajungimo mokestis
Papildomo TV paslauga

45.00
19.00
3.00
2.00

Kaina su nuolaida, Eur
24mėn. sutartis
3.00
0.00
3.00
2.00

Sumanios televizijos įrangos nuoma
Wi-Fi įrangos nuoma
3. Standartiniai papildomų paslaugų mokesčiai

