AKCIJA „Užsisakius TV ir internetą, TVPlay filmų ar sporto kanalai DOVANŲ!“
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. Pasiūlymas:
a. Pasirinkta teminė kanalų grupė dovanojama visam 24 mėn. sutarties laikotarpiui tik užsisakius
televizijos planą BAZINIS ir interneto planą 100. Sutartis sudaroma interneto ir televizijos paslaugų
rinkiniui.
b. Klientas gali rinktis arba VIENĄ iš TVPLAY teminių kanalų grupių (išskyrus TVPLAY combo).
c. Klientas negali keisti teminės kanalų grupės ar grupių, kurias išsirinko nemokamai.
d. Klientas nemokamas kanalų grupes turės iki sutarties pabaigos.
e. Jei klientas nori užsisakyti daugiau teminių kanalų grupių nei mes dovanojame, kitoms grupėms
galioja standartinės grupių kainos (kaip su televizijos BAZINIU planu).
f. Pasibaigus 24 mėn. terminui visos teminės kanalų grupės kainuos tiek, kiek kainuoja jas užsakant
standartiškai su televizijos planu BAZINIS.
g. Papildomo TV paslaugai, Wifi maršrutizatoriaus nuomai bei sumanios televizijos įrangos nuomai
papildomos nuolaidos netaikomos.
h. Vienkartiniai mokesčiai taikomi standartinėmis sąlygomis.

3. Televizijos ir interneto paslaugų rinkiniai su kuriais galioja nemokamos televizijos kanalų grupės:
NET planas

TV Planas

Kaina su nuolaida, 24 mėn.
sutartis

Kaina pasibaigus 24 mėn.
sutarčiai

Interneto planas 100

Televizijos planas BAZINIS

19.00 €/mėn.

23.00 €/mėn.

4. Nemokamos televizijos kanalų grupės, kurios galioja tik su aukščiau išvardintais televizijos ir interneto
paslaugų rinkiniais:

VIENA PASIRENKAMA NEMOKAMA
TELEVIZIJOS KANALŲ GRUPĖ

Kaina su nuolaida, 24 mėn. sutartis

Kaina pasibaigus 24 mėn. sutarčiai

TVPlay sporto kanalų grupė
TVPlay filmų kanalų grupė

0.00 €/mėn.

3.90 €/mėn.

5. Papildomos įrangos nuomos kainos:
Įrenginio pavadinimas
Sumanios televizijos įrangos nuoma
WiFi įrangos nuoma (iki 1Gb/s)

Nuomos kaina, Eur
1.00
2.50

6. 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

