NAUJI TELEVIZIJOS, INTERNETO IR TELEFONO PLANAI IR JŲ KAINOS
Pasiūlymas galioja:




Naujiems privatiems klientams
Neterminuotiems bei terminuotiems esamiems privatiems klientams, kuriems iki sutarties pabaigos
liko 3 ir mažiau mėnesių bei tiems, kurie keičia galiojančių sutarčių sąlygas.
Klientas gali rinktis arba neterminuotą arba 24 mėn. Sutartį.

Nauji TELEVIZIJOS, INTERNETO IR NAMŲ TELEFONO planai ir jų kainos perkant vieną paslaugą:
PLANAS
Televizijos planas LT
Televizijos planas Bazinis

Neterminuota sutartis
9.00€
16.00€

24 mėn. sutartis
6.50€
13.50€

PLANAS

Neterminuota sutartis

24 mėn. sutartis

Interneto planas 100

11.50€

9.50€

Interneto planas 400
Interneto planas 600

18.50€
21.00€

13.50€
19.00€

PLANAS

Neterminuota sutartis

24 mėn. sutartis

Namų telefono planas 200
Namų telefono planas 600
Namų telefono planas Neribotai

7.50€
8.50€
10.50€

6.50€
7.50€
9.50€

Nauji TELEVIZIJOS IR INTERNETO paslaugų rinkiniai:
Neterminuota sutartis

24 mėn. sutartis

Televizijos planas LT

17.00€/mėn.

13.00€/mėn.

Televizijos planas Bazinis

23.00€/mėn.

19.00€/mėn.

Televizijos planas LT

24.00€/mėn.

17.00€/mėn.

Televizijos planas Bazinis

30.00€/mėn.

23.00€/mėn.

Televizijos planas LT

26.50€/mėn.

22.00€/mėn.

Televizijos planas Bazinis

32.50€/mėn.

28.00€/mėn.*

Rinkinys
Interneto planas 100

Interneto planas 400

Interneto planas 600

* Perkant šį televizijos ir interneto paslaugų rinkinį, klientui papildomų televizorių paslauga suteikiama
dviem televizoriams nemokamai.

Naujų NAMŲ TELEFONO planų kainos, perkant kartu televizijos ir namų telefono; interneto ir namų telefono arba
televizijos, interneto ir namų telefono planų rinkinius bei pasirašius 24 mėn. sutartis:
PLANAS
Namų telefono planas 200
Namų telefono planas 600
Namų telefono planas Neribotai

Neterminuota sutartis
7.50€
8.50€
10.50€

24 mėn. sutartis
4€
5€
7€

Pokalbių tarifai skambinant Lietuvoje (Eur/min., visos kainos nurodytos su 21% PVM):
Suteikiamos minutės skambučiams į Lietuvos fiksuotojo ir
Pagal pasirinkta planą
mobiliojo ryšio tinklus, min.
Pokalbių kainos išnaudojus suteiktas plano minutes:
Skambučio minutės kaina skambinant į Lietuvos fiksuotojo
0,03 €
ryšio numerius visą parą
Skambučio minutės kaina skambinant į Lietuvos mobiliojo ryšio 0,05 €
numerius visą parą
Pokalbiai su paslaugos „Spykas“ vartotojais bei NTT klientais,
0,03 €
min.
Kitos sąlygos:
- Neišnaudotas pokalbių laikas į kitą mėnesį neperkeliamas
- Pokalbių trukmė skaičiuojama sekundžių tikslumu
- Mokamiems pokalbiams taikomas 0,035 Eur sujungimo mokestis
- Nemokamos minutės negalioja trumpiesiems, 800-iesiems ir padidinto tarifo numeriams (išskyrus skambučius į 19900)

Naujų TEMINIŲ KANALŲ GRUPIŲ kainos:
Produktai

Kaina LT ir kitiems paslaugų
planams

Kaina tik planui
Bazinis

3.90€

1.95€

Rusiškų kanalų grupė
Pasaulio kanalų grupė
Vaikiškų kanalų grupė
Sporto kanalų grupė
Pažintinių kanalų grupė
Laisvalaikio kanalų grupė
Filmų kanalų grupė

Viasat Filmų kanalų grupė

4.99€
3.90€

Viasat Combo kanalų grupė

6.50€

Pirmasis Baltijos paketas
Viasat Sporto kanalų grupė

Trumpiausias teminių kanalų grupių naudojimosi terminas yra 1 mėnuo. Jei klientas nori atsisakyti vienos iš teminių
kanalų grupių, grupės išjungimo diena – paskutinė mėnesio diena.

Papildomos įrangos nuomos kainos ir sąlygos:
Įrenginio pavadinimas

Nuomos kaina be
nuolaidų, Eur
1.00
0.00
0.00
0.00
1.45
1.45
2.50

Sumanios televizijos įrangos nuoma
IPTV įrangos nuoma
Skaitmeninės TV priedėlio nuoma
CAM modulio nuoma
Stacionaraus telefono aparato nuoma
Nešiojamo telefono aparato nuoma
Wi-Fi įrangos nuoma (iki 1Gb/s)

Kaina su nuolaida, Eur
24mėn. sutartis
1.00
0.00
0.00
0.00
0.30
1.00
2.50

Papildomų paslaugų mokesčiai
a. Sutarties administravimo mokestis netaikomas pratęsiant sutartį 24 mėn. terminui.
b. Papildomam televizoriui jungiamas toks pat planas kaip ir pirmam televizoriui. Jei klientas užsisakė planą "LT" ir
išsinuomojo sumanios televizijos įrangą, papildomuose televizoriuose jis gali pasirinkti ar nuomoti įrangą ar ne.
Papildomų paslaugų mokesčiai:
Paslaugos pavadinimas

Kaina be nuolaidos, Eur

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

45.00
45.00
8.00
2.00

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

a. Kainos su nuolaida galioja tik pasirašius 24 mėnesių sutartį. Atsisakius paslaugų nepraėjus 24 mėnesių terminui,
bus prašoma apmokėti „Cgates“ suteiktas nuolaidas.
b. Paslaugos teikiamos esant techninėms galimybėms. Visas akcijos sąlygas galima rasti www.cgates.lt arba sužinoti
paskambinus klientų aptarnavimo telefonais (8 5) 215 0000, 19900.
c. Kainos galioja nuo 2017-10-23.
d. Bendrovė pasilieka teisę nutraukti arba keisti kainas bei kitas sąlygas apie tai paskelbusi interneto svetainėje
adresu www.cgates.lt

