TELEKOMUNIKACINIŲ PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. ___________________
Vilnius, 2015m. balandžio mėn.

d

1. SUTARTIES ŠALYS
1.1 Šios telekomunikacinių paslaugų sutarties (toliau – Sutartis) šalys: Televizijos komunikacijos UAB (toliau –
Paslaugų teikėjas), juridinio asmens kodas 110694218, kurios registruota buveinė Tauragės m. sav. Tauragė Gaurės g. 35,
ir Paslaugų gavėjas kurio rekvizitai nurodyti šios sutarties 9 punkte, bei užsakytos paslaugos ir jų apimtys nurodyta šios
sutarties priede „Paslaugų užsakymas“ arba „Paslaugų specifikacija“.
1.2 Sutartyje naudojami terminai atitinka Paslaugų teikėjo paslaugų teikimo taisyklėse (toliau – Taisyklės), kurios
patvirtintos Paslaugos teikėjo direktoriaus 2011 m. gegužės 05d. įsakymu Nr. 229, naudojamus terminus. Taisyklės
skelbiamos Sutarties prieduose.
2. SUTARTIES OBJEKTAS
2.1. Paslaugų teikėjas vadovaudamasis šia Sutartimi įsipareigoja teikti Paslaugų gavėjui jo užsakytas paslaugas (toliau –
Paslaugos), o Paslaugų gavėjas įsipareigoja už suteiktas Paslaugas atsiskaityti ir jomis naudotis šioje Sutartyje nustatyta
tvarka.
2.2. Paslaugų techninės specifikacijos, jų teikimo adresas bei kitos Šalių suderintos specialios Sutarties sąlygos,
įskaitant Papildomas paslaugas, nurodomos Sutarties priede „Paslaugų specifikacija“ arba aptariamos atskiruose šios
Sutarties prieduose.
3. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAS, KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA
3.1. Paslaugų teikimo laikotarpis, Paslaugų gavėjo pasirinktos paslaugų apimtys, tarifai, taip pat pasirinktos ir teikiamos
Papildomos paslaugos bei jų kainos (tarifai) nurodytos Sutarties priede „Paslaugų specifikacija“ ir „Mokėjimo plano
aprašymas“.
3.2. Už Paslaugas ar atskirai užsakytas Papildomas paslaugas Paslaugų gavėjas atsiskaito su Paslaugų teikėju Sutartyje
nustatyta tvarka.
4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
4.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti Paslaugų gavėjui Paslaugas, taip pat Papildomas paslaugas pagal atskirus
Paslaugų teikėjo nustatytos formos užregistruotus užsakymus, laikydamasis šioje Sutartyje nustatytų reikalavimų ir
tvarkos, jei Šalys nėra sutariusios kitaip.
4.2. Naudodamasis Paslaugomis ir (ar) atskirai užsakytomis Papildomomis paslaugomis, Paslaugų gavėjas įsipareigoja
laikytis šios Sutarties.
4.3. Paslaugų teikėjas, esant pareikalavimui, privalo pateikti detalias praėjusio mėnesio Paslaugų ir Papildomų paslaugų
naudojimosi ataskaitas Paslaugų gavėjui elektroniniu būdu arba už atskirą mokestį pašto siunta.
5. KITOS SU PASLAUGŲ TEIKIMU SUSIJUSIOS SĄLYGOS, ŠALIŲ PAREIŠKIMAI
5.1. Jei Sutartis nustato kitokias Paslaugų teikimo sąlygas nei nustatytos Taisyklėse, taikomos atitinkamos Sutarties
nuostatos, jeigu tai neprieštarauja teisės aktų reikalavimams.
5.2. Paslaugų gavėjas, prisiimdamas visą riziką ir bet kokią galimą atsakomybę, gali leisti teikiamomis Paslaugomis
naudotis tretiesiems asmenims nemokamai ar už užmokestį. Tokiu atveju Paslaugos gavėjas užtikrina, jog tretieji
asmenys naudodamiesi Paslaugomis nepažeis šios Sutarties. Nepaisant aukščiau nurodyto, visais atvejais prieš Paslaugų
teikėją atsakingas bus tik Paslaugų gavėjas.
5.3. Paslaugų gavėjas Sutarties sudarymo metu nurodo ar telefono linija bus naudojama fakso arba signalizacijos
paslaugai perduoti. Fakso arba signalizacijos perdavimo paslaugos teikiamos tik pasirašius atskirą susitarimą prie
Sutarties.
5.4. Paslaugų gavėjas papildomai prieš pasirašydamas Sutartį pats asmeniškai susipažįsta su dokumentais ir
suprasdamas jų reikšmę šia Sutartimi įsipareigojo sąžiningai vykdyti visą Sutartį (įskaitant ir jos visus priedus).
5.5. Jei Šalis yra juridinis asmuo, tai jos atstovas asmeniškai patvirtina, kad jam yra suteikti visi reikalingi atstovaujamo
juridinio asmens įgaliojimai, juridinio asmens organų sprendimai neprieštarauja imperatyviosioms Lietuvos
Respublikos įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams, protingumo ar sąžiningumo principams,
priimti visi būtini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, reikalingi šios Sutarties pasirašymui, yra teisėti, tinkamai
įforminti ir galiojantys. Atstovas patvirtina, kad ši Sutartis neprieštarauja atstovaujamojo juridinio asmens teisėms bei
teisėtiems interesams ir už tai prisiima asmeninę atsakomybę prieš kitą Šalį.
6. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
6.1. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais.
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6.2. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo momento.
6.3. Sutartis gali būti nutraukta ar pasibaigia, kai dėl to Šalys susitaria raštu, taip pat kitais šioje Sutartyje numatytais
atvejais.
6.4. Paslaugų teikėjas Taisyklėse nustatyta tvarka turi teisę pakeisti Paslaugų, Papildomų paslaugų tarifus, kitas
Sutarties nuostatas, įskaitant Taisykles ir Paslaugų teikimo sąlygas, apie tai informavęs Paslaugų gavėją. Taisyklių
numatytais atvejais Paslaugų gavėjui nesutinkant su Sutarties pakeitimais (Paslaugų tarifų padidinimu, Taisyklių
pakeitimu, kai Taisyklių pakeitimai taikomi Paslaugų gavėjui, ir kt.), Paslaugos gavėjas Taisyklėse nustatyta tvarka ir
sąlygomis turi teisę atsisakyti Sutarties.
7. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
7.1. Šalių atsakomybę ir jo ribas apibrėžta Sutartis.
7.2. Paslaugų gavėjas, norėdamas nutraukti Sutartį anksčiau Trumpiausio (minimalaus) naudojimosi Paslaugomis
termino jeigu toks buvo nustatytas arba kai Sutartį minėtu laikotarpiu nutraukia Paslaugų teikėjas dėl to, jog Paslaugų
gavėjo pažeidžia Sutartį, tai Paslaugų gavėjas be atskiro reikalavimo privalo sumokėti Paslaugų teikėjui be kita ko ir
netesybas, kurios apskaičiuojamos taip:
7.2.1. Apskaičiuojama Paslaugų gavėjui visų suteiktų nuolaidų suma;
7.2.2. Sutarties 7.2.1. p. nurodyta bendra suma dalinama iš Trumpiausio (minimalaus) naudojimosi Paslaugomis
laikotarpio;
7.2.3. Apskaičiuojama visų abonentinių mokesčių suma iki sutarties termino pabaigos
7.2.4. Sutarties 7.2.2. p. gautas rezultatas padauginamas iš likusio Trumpiausio (minimalaus) naudojimosi
Paslaugomis laikotarpio ir pridedami 7.2.3 p. suma ir Paslaugų gavėjo nesumokėti Paslaugų įdiegimo ir
aktyvavimo mokesčiai ar jų dalys, jei nesumokėta šių mokesčių dalis.
7.2.5. Sutarties 7.2.3. p. gauta suma laikoma Paslaugos gavėjo mokėtinomis netesybomis.
7.3. Už kiekvieną uždelstą apmokėti dieną Paslaugos gavėjas moka Paslaugų teikėjui 0,04 (keturias šimtąsias) procento
dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos.
7.4. Paslaugų gavėjui 30 d. nesumokėjus už suteiktas paslaugas Paslaugų teikėjas turi teisė papildomai neperspėjęs
nutraukti paslaugų teikimą.
7.5. Ginčai tarp Šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Paslaugos teikėjo buveinę, taikant Lietuvos
Respublikos materialinę teisę, išskyrus atvejus, kai Paslaugos gavėjas yra fizinis asmuo, kuomet ginčas sprendžiamas
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8. SUTARTIES PRIEDAI
8.1. Neatskiriama Sutarties dalimi yra sekantys jos priedai:
8.1.1. Paslaugų specifikacija arba Paslaugų užsakymo forma– 1 priedas.
8.1.2. Mokėjimo planas – 2 priedas
8.2. Sutartyje nuorodos į Sutartį apima ir nuorodas į jos priedus, t.y. terminas „Sutartis“ reiškia ne tik šį dokumentą,
bet ir jo visus priedus, įskaitant Taisykles.
9. ŠALIŲ REKVIZITAI
Paslaugų teikėjas
Paslaugų gavėjas
UAB “Televizijos komunikacijos”

Vardas:

Juridinio asmens kodas 110694218

Pavardė:

PVM kodas LT106942113

A.K.:

Gaurės g. 35, LT - 72343 Tauragė

Adresas:

Paslaugų teikėjas

Paslaugų gavėjas

___________________________________
(parašas)

___________________________________
(parašas)

___________________________________
A.V.
(Data)

___________________________________
(Data)
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TELEKOMUNIKACINIŲ PASLAUGŲ SUTARTIES
PRIEDAS NR. 1 „PASLAUGŲ SPECIFIKACIJA“

1. UŽSAKOMŲ PASLAUGŲ PARAMETRAI IR KAINOS
1.1. Paslaugų gavėjui suteikiami telefono numeriai ir priskiriamas mokėjimo planas:

Telefono numeris

Linijos tipas

Skiriamas mokėjimo planas

PSTN/IP

600 min. kalbu

Telefono linijos įrengimo
adresas

1.2. Įrengimo mokestis: 55,00 Eur su PVM;
1.3. Įrengimo mokestis su nuolaida: 0,00 Eur su PVM;
1.4. Paslaugų gavėjui įrengiama telefono linija panaudojant esamą infostruktūrą ir kliento turimą galinį įrenginį (telefoną)
arba pagal akcijos sąlygas suteikiamas ir įrengiamas skaitmeninis IP telefonas.
2. ĮSIPAREIGOJIMAI
2.1. Sutartis sudaroma 24 mėn. terminui (nustatomas Trumpiausias (minimalus) naudojimosi Paslaugomis laikotarpis).
3.
3.1.
3.2.
3.3.

PAPILDOMA INFORMACIJA
Ataskaitinis periodas - 1 (vienas) mėnuo.
Paslaugų gavėjui nustatomas kredito limitas: 20 Eur su PVM (vienai telefono linijai).
Sąskaitos siunčiamos elektroniniu paštu: _____________________________

4.

ŠALIŲ REKVIZITAI
Paslaugų teikėjas

Paslaugų gavėjas

___________________________________
(parašas)

___________________________________
(parašas)

___________________________________
A.V.
(Data)

___________________________________
(Data)
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