AKCIJA „Pasidovanok LG televizorių arba žaidimų kompiuterį SONY
PlayStation® 4“
Akcija galioja ribotą laiką.
1. AKCIJOS taikymo ir kitos sąlygos:
a. Pasiūlymas galioja naujiems klientams.
b. Pasiūlymas galioja esamiems „Cgates“ klientams, kuriems iki sutarties termino pabaigos liko 3 ir
mažiau mėnesių arba jų sutartis yra neterminuota.
c. Specialus pasiūlymas galioja tik pasirašius 24 mėnesių sutartį. Atsisakius paslaugų nepraėjus 24
mėnesių terminui, bus prašoma apmokėti „Cgates“ suteiktas nuolaidas.
d. Paslaugos teikiamos esant techninėms galimybėms. Visas akcijos sąlygas galima rasti www.cgates.lt
arba sužinoti paskambinus klientų aptarnavimo telefonais (8 5) 215 0000, 19900.
e. Bendrovė pasilieka teisę nutraukti arba keisti akcijos sąlygas apie tai paskelbusi interneto
svetainėje adresu www.cgates.lt.

2. Pasiūlymai:
a. Akcijos kaina galioja visą 24 mėn. terminuotos sutarties laikotarpį žemiau nurodytiems paslaugų
rinkiniams.
b. Paslaugų rinkinių komplektacija: bazinės interneto ir televizijos paslaugos + įranga + TVPLAY filmų
arba sporto teminių kanalų grupė pasirinktinai.
c. Paslaugų rinkinių komplektacija nekeičiama ir neskaidoma.
d. Papildomos teminės kanalų grupės su šiuo pasiūlymu parduodamos už kainas galiojančias prie
BAZINIO plano.
e. Papildomos nuolaidos šiems pasiūlymams nėra taikomos.
f. Pasibaigus 24 mėn. sutarties terminui, klientas mokės standartinę rinkinio kainą.
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Televizijos planas BAZINIS
Interneto planas 600 Mb/s
Wi-Fi maršrutizatorius
Sumani televizijos įranga
TVPlay filmų kanalų grupė
TELEVIZORIUS LG 43‘‘ FHD

35€/mėn.

39,90€/mėn.

1€

323,00 €
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VIENKARTINĖ
ĮMOKA

ĮRANGOS
VERTĖ

SUTARTIES
TERMINAS

24 mėn.

35€/mėn.

39,90€/mėn.

1€

312,59 €

35€/mėn.

39,90€/mėn.

1€

312,59 €

3. Papildomų paslaugų mokesčiai
Paslaugos pavadinimas
Vienos paslaugos įrengimo mokestis
Sutarties administravimo mokestis

Kaina be nuolaidos,
Eur
45.00
19.00

Kaina su nuolaida, Eur
24mėn. sutartis
3.00
0.00

4. Įrangos aptarnavimas:
Dėl įrangos gedimo reikia kreiptis į garantinio aptarnavimo servisą (garantinių servisų informaciją galima rasti
pardavimo sutartyje):



EMTOSERVISAS, daugiau informacijos - http://emtoservis.lt/
Klientas įrangos pristatymu į sevisą pasirūpina pats.

5. Įrangos techniniai parametrai:

LG LED televizorius
43LK5900PLA

Didelė įstrižainė – net 108 cm. (43‘‘)
Full HD raiška – aukštos kokybės vaizdas.
USB jungtis skirta filmų, muzikos failų peržiūrai.
Dynamic Color ir Active HDR technologijos – itin ryškios,
kontrastingos spalvos ir detalės.
Virtualus erdvinis garsas.
Integruoti skaitmeniniai imtuvai (DVB-T/C).
Išmanusis (SMART TV): Youtube, Amazon Video, Hulu,
Netflix ir daug kitų funkcijų bei galimybių.
Integruotas Wi-Fi modulis – bevielis prisijungimas
interneto.
Mažos elektros sąnaudos - A+ energijos klasė.

Žaidimų kompiuteris
SONY PlayStation® 4 Slim
PS4E500GB
Procesorius: Single-chip custom processor
CPU : x86-64 AMD “Jaguar”, 8 cores
GPU : 1.84 TFLOPS, AMD Radeon™ based graphics engine
Atminties dydis: GDDR5 8 GB
Talpa: 500 GB
Optinis įrenginys: BD/DVD (read only)
Integruoti: Ethernet, Wi-Fi ir Bluetooth
AV išvesties jungtis: HDMI™
Valdymo pultelių skaičius: 1

