
 

 
VIENKARTINIŲ MOKESČIŲ, PAPILDOMŲ DARBŲ IR MEDŽIAGŲ ĮKAINIAI 
 

Galioja nuo: 2021 10 20 | Visos kainos ir mokesčiai nurodyti su PVM. 
 

1. Medžiagų ir įrangos pardavimo įkainiai 

 
 

Pavadinimas 
Matavimo 

vnt. 
Bazinė kaina 

Kabelis UTP/Coax 6/ RG11 m. 0,70 € 

Kabelis UTP/Coax 6/ RG11 su tvirtinimo medžiagomis m. 1,00 € 

Komunikacinis kabelis RJ45-RJ45 m. 1,50 € 

Kabelio jungtis vnt. 1,00 € 

Patchcord SC - 15m m. 5,00 € 

Patchcord SC - 25m m. 7,00 € 

Patchcord SC - 35m m. 9,00 € 

TV signalo daliklis/šakotuvas vnt. 3,00 € 

TV pultas (sumani.tv/DVBC) vnt. 10,00 € 

Izoliatorius vnt. 3,00 € 

Filtras interneto prieigai vnt. 3,00 € 

Optinis keitiklis (MikroTir RB260GS) vnt. 55,00 € 

Optinis Wi-fi komplektas (Maršrutizatorius FG8002N, 
SFP modulis) 

vnt. 100,00 € 

Optinio konverterio komplektas (Optinis konverteris, 
SFP modulis) 

vnt. 40,00 € 

Laidas SCART-RCA vnt. 3,00 € 

Sujungimas RJ45/Rj45 vnt. 3,00 € 

Kabelinis modemas vnt. 42,00 € 

Skaitmeninės televizijos kortelė vnt. 15,00 € 

Skaitmeninis priedėlis (DVB-C/T) vnt. 75,00 € 

CAM modulis vnt. 50,00 € 

CAM adapteris vnt 17.00€ 

sumani.tv priedėlio komplektas vnt 85,00 € 

sumani.tv WiFi adapteris vnt. 10,00 € 

Cgates TV priedėlio komplektas (priedėlis, maitinimo 
blokas, HDMI, CAT5E, pultas) 

vnt. 120,00 € 

Cgates TV pultas vnt. 20,00 € 

Cgates TV priedėlis (ne komplektas) vnt. 77,00 € 

Išorinis infraraudonųjų spindulių jutiklis („akis“) vnt. 5,00 € 

AV-RCA kabelis vnt. 3,00 € 

HDMi kabelis vnt. 5,00 € 

Naminis stiprintuvas vnt. 60,00 € 

DVB-T antenos komplektas vnt. 70,00 € 

Dažnio konverteris TV vnt. 30,00 € 

Reflektorius TV vnt. 30,00 € 

Maitinimo blokas TV/maitinimo blokas Wi-Fi vnt. 15,00 € 

Antenos vamzdis m. 8,00 € 

Antenos komplektas Wi-Fi (duomenų perdavimo 

įranga) 

vnt. 90,00 € 



 

Dažnio konverteris Wi-Fi vnt. 80,00 € 

Reflektorius Wi-Fi vnt. 15,00 € 

Elektros ilgiklis vnt. 4,00 € 

Elektros paskirstytojas (trišakis) vnt. 3,00 € 

Modemo optimaizeris,2688C/TV80-862 vnt. 9,00 € 

Stacionarus telefono aparatas vnt. 15,00 € 

Nešiojamas telefono aparatas vnt. 30,00 € 

Technicolor Wi-fi maršrutizatorius palaikantis spartą 

iki 1Gb/s 

vnt. 99,00 € 

D-link Dir 825AC. Eltek ir kt. Wi-fi maršrutizatoriai 
palaikantys spartą iki 1Gb/s 

vnt. 69,00 € 

 WiFi maršrutizatorius palaikantis spartą iki 100Mb/s vnt. 25.00 € 

 Namų tinklo įrenginys (YTMC-51N1-M2 MoCA 2.0) vnt. 40,00 € 

 Namų tinklo įrenginys (Power line TP-Link TL-
PA4010P KIT)  

vnt. 69,00 € 

Išmanus Wi-Fi sprendimas 2 vnt. (2deco) pakuotė vnt. 173,00 € 

Išmanus Wi-Fi sprendimas 3 vnt.(3deco) pakuotė vnt. 258,00 € 

Išmanus Wi-Fi sprendimas 1 vnt. vnt. 70,00 € 

Komutatorius iki 1 Gb/s vnt. 25,00 € 

Sumanios TV daliklis vnt. 25,00 € 

 
 

2. Papildomos įrangos nuomos kainos ir sąlygos  

 

 
Įrenginio/paslaugos pavadinimas 

Nuomos 
kaina be 

nuolaidų, Eur 

Kaina su 
nuolaida, Eur 

24 
mėn. sutartis 

Įrangos kaina, Eur 

Cgates TV priedėlio nuoma 3.00 3.00 120.00 
Sumanios televizijos įrangos nuoma* 0.00 0.00 85.00 
Sumanios televizijos įrangos nuoma** 1.00 1.00 85.00 
IPTV įrangos nuoma 0.00 0.00 110.00 
Skaitmeninės TV įrangos (priedėlio, CAM ir kt.) 
nuoma 

0.00 0.00 75.00/50.00 

Stacionaraus telefono aparato nuoma 1.45 0.30 15.00 
Nešiojamo telefono aparato nuoma 1.45 1.00 30.00 
WiFi įrangos nuoma 2.50 2.50 69.00/99.00 

Antenos komplektas Wi-Fi (duomenų perdavimo 
įranga) 

3.00 3.00 90.00 

Namų tinklo įrenginio nuoma (YTMC- 51N1-
M2 MoCA 2.0)  

1.00 1.00 40.00 

Namų tinklo įrenginys (Power line TP-Link TL-
PA4010P KIT)  

2.50 2.50 69.00 

Sumanios TV daliklis*** 0.00 0.00 25.00 

Išmanus Wi-Fi sprendimas 2 vnt. **** 5.00 5.00 173.00 

Išmanus Wi-Fi sprendimas 3 vnt. **** 7.50 7.50 258.00 

* Įrangos nuoma už 0,00 Eur/mėn. taikoma užsakant paslaugą pagrindiniam TV 
** Įrangos nuoma už 1,00 Eur/mėn. taikoma užsakant paslaugą papildomam TV 
*** Įrangos nuoma už 0,00 Eur/mėn. taikoma užsakant Sumanios televizijos paslaugą be Interneto paslaugos 
****Įranga pristatoma ir pajungiama, tik su meistro vizitu. 

 
 
 



 

3. Paslaugos įrengimo/administravimo/aktyvavimo vienkartiniai mokesčiai 

 
4. Papildomų paslaugų įkainiai 
 

 
* Mokestis taikomas individualiuose namuose, jei atvykus pas klientą nustatoma, kad paslaugos įrengimui 
techninės galimybės yra tačiau klientas paslaugą įsirengti atsisako. 
 
 
 
 

Paslaugos 
technologija 

Vienkartinio mokesčio 
pavadinimas 

Kaina be nuolaidos, € Kaina su nuolaida, 
€ 

Terminuota sutartis 
DVBC, IPTV, NET(L/F/TF 
technologijose) 

Vienos paslaugos įrengimo mokestis  
( be sunaudotų medžiagų ) 

50.00 5.00 

FIX, NET (WL, CMTS) Vienos paslaugos įrengimo mokestis 
 (be sunaudotų medžiagų ) 

45.00 3.00 

DVBC, IPTV , FIX , NET, 
DVBT 

Sutarties administravimo mokestis 19.00 0.00 

DVBC, IPTV, DVBT Papildomo TV įrengimo mokestis 
 (be sunaudotų medžiagų ) 

3.00 3.00 

DVBC, IPTV, DVBT Papildomo TV administravimo mokestis 3.00 0.00 

DVBT Paslaugos aktyvavimo darbai 29,00 29,00 
DVBT Paslaugos įrengimo mokestis  

(be sunaudotų medžiagų ) 

20,00 3,00 

Pavadinimas Matavimo vnt. Bazinė kaina 

Iškvietimo mokestis vnt. 10,00 € 

DVB-T techninių galimybių patikrinimas* vnt. 15 € 

Papildomi darbai (5.1 punktas) val. 15,00 € 

Autobokštelio nuoma (1-as darbas) vnt. 90,00 € 

Paslaugos laikinas atjungimas (nuo 1 iki 6 mėn.- 5.3 punktas) 
vnt. 10,00 € 

Paslaugos plano keitimas (pagal 5.4 punktą) vnt. 0,00 € 

Paslaugos atnaujinimas sumokėjus skolą (pagal 5.5 
punktą) 

vnt. 10,00 € 

TV priedėlio keitimas į CAM modulį salone ( vieną kartą 
per 24 mėn. laikotarpį taikome 100 % nuolaidą ). 

vnt. 10,00 € 

TV priedėlio keitimas į CAM modulį su meistro vizitu vnt. 10,00 € 

Sumani.tv pultelio keitimas vnt. 10,00 € 

Cgates TV pultelio keitimas vnt. 20,00 € 

Įrangos pristatymo mokestis (pagal 5.6 punktą) vnt. 1,99 € 

Sutarties perrašymas vnt. 1,50 € 

Popierinės sąskaitos siuntimo mokestis vnt. 1,00 € 

Įsiskolinimo administravimo mokestis vnt. 1,45 € 

Namų telefono abonentinio numerio perrašymas kitam vnt. 10,00 € 

Namų telefono abonentinio numerio keitimo mokestis vnt. 30,00 € 

Namų telefono Auksinio numerio pasirinkimo mokestis vnt. 30,00 € 

Detali pokalbių išklotinė (iki 6 mėn. imtinai) 1mėn. 2,00 € 

Detali mokėjimų išklotinė (iki 6 mėn. imtinai) vnt. 0,00 € 

Detali mokėjimų išklotinė ( nuo 7 mėn. iki 24mėn imtinai) vnt. 5,00 € 

Detali mokėjimų išklotinė (virš 24mėn.) vnt. 20,00 € 



 

5. Papildomiems darbams taikomos taisyklės ir sąlygos 

 
5.1 Už techninio personalo iškvietimą klientui taikyti standartinį 10,00 € mokestį. Už pirmą darbo valandą 

papildomiems darbams suteikiama 100%. nuolaida. Už kitas darbo valandas 15,00 €/val. tarifą taikyti mažiausiu 30 
min. žingsniu. (T.y. iki 30 min. papildomi darbai kainuos 7,50 €/val., daugiau nei 30 min.–15,00 €/val.). 

5.2 Lentelėje Nr.3 išvardintiems paslaugų atjungimo, atnaujinimo, planų keitimo ir kt. darbams iškvietimo mokestis 
papildomai netaikomas. 

5.3 Minimali paslaugos laikino atjungimo trukmė 1 mėn., maksimali paslaugos laikino atjungimo bendra trukmė 6 
mėnesiai. Atjungimas taikomas ne dažniau kaip vieną kartą per kalendorinius metus, registruojant paslaugos 
atnaujinimo datą. Turintiems terminuotą sutartį, sutarties terminas pratęsiamas paslaugos laikino atjungimo 
laikotarpiui. Jeigu klientas laikinai atjungia vieną paslaugą arba paslaugų rinkinį – moka 10 €. Jeigu klientas turi dvi 
atskiras paslaugas (t.y. paslaugos nėra apjungtos į rinkinį) ir abi paslaugas laikinai atjungia – moka už kiekvieną 
paslaugos laikiną atjungimą po 10 €. Viso – 20 €. 

5.4 Plano keitimo mokestis netaikomas keičiant paslaugos planą tiek į brangesnį, tiek į pigesnį. Paslaugos planą iš 
brangesnio į pigesnį galima keisti likus ne daugiau kaip 3 mėnesiams iki terminuotos sutarties pabaigos, išskyrus 
klientai pasinaudoję akcijomis su dovanomis (Televizoriais; Play Station 4; Žurnalo „Žmonės“ prenumerata ir kt.). 

5.5 Paslaugos teikimo atnaujinimo sumokėjus skolą mokestis taikomas už vienkartinį paslaugų atnaujinimą po skolos 
apmokėjimo - 10,00 € mokestis. Mokestis nėra taikomas, jeigu faktinis skolos apmokėjimas buvo atliktas iki 
numatytos paslaugų atjungimo dienos, tačiau įmokos užskaitymas sistemoje atsirado po paslaugų atjungimo 
dienos. Atnaujintų paslaugų kiekis nedaro įtakos taikomo mokesčio dydžiui. 

5.6 Klientui pageidaujant/sutinkant, mūsų siūloma pilnos komplektacijos įranga (DVBC priedėlis su kortele , CAM su 
kortele) papildomai paslaugai pristatoma į namus per siuntų tarnybą už vienkartinį 1,99 € mokestį. Kuris bus 
priskaičiuotas prie sąskaitos.  

5.7 Įsiskolinimo administravimo mokesčio tvarka patvirtinama atskiru aprašu. 
5.8 Meistro vizito metu (kai jungiama nauja paslauga ar taisomas gedimas) ir yra taikoma 100 procentų nuolaida 

naudojamoms medžiagoms, galima naudoti ne daugiau kaip po 20 metrų reikiamo kabelio kiekvienai paslaugai. Jeigu 
klientas pageidauja daugiau, jis už tai turi papildomai susimokėti pagal nustatytus įkainius. 

5.9 Paslaugos perkėlimo mokestis skaičiuojamas už techninio personalo iškvietimą 10,00 € mokestis. Už pirmą darbo 
valandą papildomiems darbams suteikiama 100%. nuolaida. Už kitas darbo valandas 15,00 €/val. tarifą taikyti 
mažiausiu 30 min. žingsniu. (T.y. iki 30 min. papildomi darbai kainuos 7,50 €/val., daugiau nei 30 min.–15,00 €/val.). 
Už sunaudotas medžiagas mokestis taikomas pagal 5.8 punktą. 

 


