Paslaugos teikimo sutartis – “pagrindinės” sąlygos
pasirašyta
tarp UAB “Socius ” (toliau Vykdytojas) ir buto, namo savininko (toliau Abonentas):
vardas

pavardė

a/k

201

m.

adresas

mėn.

d.

n.tel.

Sutarties objektas
Vykdytojo teikiamų paslaugų, aptartų šioje sutartyje, jos prieduose, atskiruose paslaugų užsakymuose teikimas vartotojui,
pagal viešai skelbiamas paslaugų teikimo taisykles.

Bendrosios sąlygos
Paslaugų teikimo, bei atsiskaitymo už jas tvarka aprašyta šioje sutartyje,šios sutarties prieduose ir paslaugų teikimo
taisyklėse, kurie yra neatskiriama šios sutarties dalis.
Visi Abonento pateikti asmeniniai duomenys pasirašant šią sutartį tvarkomi asmens duomenų apsaugos įstatymo nustatyta
tvarka.

1.Vykdytojas
1.1. Suteikia galimybę Abonentui naudotis Vykdytojo teikiamomis paslaugomis pagal šioje sutartyje, jos prieduose ir
taisyklėse numatytą tvarką. Garantuoja paslaugos teikimą ir kokybę iki galutinio tinklo paskirstymo taško pagal galiojančius
Lietuvos Respublikos teisės aktus, bei komunikacinių tinklų normas. Dėl Abonento savavališkai panaudotų netinkamų
medžiagų ir įrenginių ar netinkamai įrengto Abonento bute komunikacinio paskirstymo tinklo Vykdytojas pretenzijų dėl
paslaugos kokybės nepriima. Nutraukus šią sutartį dėl kokių nors priežasčių Vykdytojas atjungia nuo savo, bet neprijungia
buvusio Abonento kabelio prie kitų, ne jam priklausančių komunikacinių paskirstymo tinklų.
1.2. Įsipareigoja taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais pašalinti tinkamai užregistruotus gedimus. Atsiradus ekonominiams
veiksniams gali savo nuožiūra keisti paslaugų apimtis ir jų kainas apie tai pranešdamas taisyklėse nustatyta tvarka.
1.3. Turi teisę teikti informaciją apie įsiskolinusį abonentą tretiems asmenims, nepažeidžiant LR įstatymu nustatytos
tvarkos.
1.4. Paraiškų ir gedimų registracija, pasiūlymai, pastabos bei informacija priimami darbo dienomis nuo 8 -17val.klientų
aptarnavimo centre arba tel.: 8 700 00109, 8 389 52817, išeiginėmis ir švenčių dienomis budintis tel.: 8 685 00452, dėl
apmokėjimo tik d. d. 8 -17 val. tel.: 8 700 00109, 8 389 52817

2. Abonentas
2.1. Savavališkai neprisijungia, neatsijungia, neremontuoja ir negadina Vykdytojo tinklo mazgų ir įrengimų.
2.2. Laiku ir tinkamai moka mokesčius pagal pasirašytus šios sutarties priedus ir taisykles.
2.3. Neperduoda užsakytos paslaugos signalo tretiems asmenims ir nenaudoja nelegaliems tikslams, prieštaraujantiems
LR konstitucijai ar kitiems norminiams aktams, o išaiškinus – moka nustatytas baudas, numatytas konkrečios paslaugos
teikimo sutarties sąlygose bei taisyklėse.
2.4 Privalo Vykdytojo aptarnaujančiam personalui leisti apžiūrėti Abonento bute esančio televizinio ir/ar internetinio tinklo
stovį, jeigu yra pretenzijų dėl paslaugos kokybės, ar dėl skleidžiamų elektromagnetinių bangų, trukdančių kitiems
abonentams arba esant įtarimui, kad Abonentas paslaugą perduoda tretiems asmenims .

3. Kitos sąlygos
3.1. Sutartis įsigalioja pasirašymo dieną ir yra neterminuota, jeigu paslaugų užsakymo prieduose nėra nurodyta kitaip.
3.2. Ši sutartis gali būti nutraukta ar papildyta tik abiejų pusių raštišku susitarimu pagal taisyklėse ir/ar, sutarties prieduose
numatytą tvarką.
3.3. Abonentui suteikiamas mokėtojo kodas

3.4. Ginčai dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami šalių susitarimu arba kaip numatyta paslaugų teikimo taisyklėse.
3.5. Sutartis surašyta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, kiekvienai šaliai po vieną
3.6. Esant Sutarties ir/ar sutarties priedų salygų ir/ar taisyklių prieštaravimams ar neatitikimams, taikomos vėliau sudaryto
dokumento sąlygos.

Vykdytojas:

Abonentas

UAB “Socius”,įmonės kodas 120346516,
Taikos g. 8 - 1, Utena, tel.: 8 700 00109, 8 389 52817
Swedbank:LT30 7300 0100 3563 5667
SEB bankas:LT53 7044 0600 0532 5705
Šiaulių bankas:LT17 7181 1000 0946 7512
DNB bankas:LT52 4010 0417 0065 6796
E-mail’as: info@socius.lt
Vykdytojo atstovas:

Sutartį ir taisykles perskaičiau, supratau,
su sąlygomis sutinku, pretenzijų neturiu.

Sekretorė
A.V.

Parašas ........................

Priedas Nr1

Paslaugos užsakymo forma

Pasirašyta: 201

Tarp UAB “Socius” ir Abonento.

m.

mėn.

d.

Abonento kodas:

Užsakomos paslaugos
Paslaugos
pavadinimas

Pasirinkto
plano
pavadinimas

Menesinis
abonentinis
mokestis

Įvedimo
mokestis

Medžiagų ar
įrangos kaina

Paslaugos
užsakymo
terminas

KTV

Vienas mėn.

Internetas

Vienas mėn.

Abonento parašas

Retransliuojamų programų sąrašas, kokybiniai parametrai ir paslaugos kaina skelbiama viešai paslaugų teikimo
taisyklėse klientų aptarnavimo vietoje Taikos g. 8 -1, Utena bei tinklapyje www.unet.lt .
Internetinių planų pavadinimai, kokybiniai parametrai, greitaveika ir kaina skelbiama viešai klientų aptarnavimo
vietoje Taikos g. 8 -1, Utena bei tinklapyje www.unet.lt.
Minimali duomenų perdavimo ir priėmimo sparta vidiniame tinkle yra 320 Kbps.
Užsakytos paslaugos teikiamos sutartyje ir paslaugų teikimo taisyklėse numatyta tvarka.
Į interneto įvedimo mokestį įeina kabelio nuo komutatoriaus iki abonento kompiuterio pravedimas be tvirtinimo,
jungties teisingumo patikrinimas, veikimo testavimas su instaliuotojų brigados kompiuteriu, pagalba sutvarkant programinę
įrangą abonento kompiuteryje. Į šį mokestį neįeina tinklo plokštės instaliavimas abonento kompiuteryje, jo programinės
įrangos konfigūravimas bei papildomos medžiagos.
Teikiant interneto paslaugą, klientas už sunaudotas medžiagas nemoka. Atsisakius naudotis internetu, klientas
apmoka sunaudotas medžiagas nustatyta tvarka, arba jas grąžina nepažeistas ir kokybiškas ..

Užsakius interneto paslaugą kompiuteryje būtini minimalūs reikalavimai nustatymams :
Kompiuterio IP adresas:
Gateway adresas:

Automatinis parinkimas (DHCP) .
Automatinis parinkimas (DHCP).

Tinklo grupė (netmask):
DNS IP adresas:

Automatinis parinkimas (DHCP).
Automatinis parinkimas (DHCP).

Tinklo plokštės adresas:

-

-

-

Elektroninio pašto SMTP serverio adresas:

-

-

smtp.unet.lt

Elektroninio pašto POP3 serverio adresas:

pop3.unet.lt

Jei pageidaujama e-pašto dėžutė, būtina užpildyti žemiau esančius laukelius (suteikiamos dėžutės dydis 100 MB)
Naujos elektroninio pašto dėžutės adresas: ..............................................................................................................
Prisijungimo slaptažodis: ...................................................................................................................................
Jeigu slaptažodis nenurodytas, juo bus abonentinės sutarties numeris. Pastaruoju atveju slaptažodį būtina pasikeisti prisijungus
prie e-pašto sistemos per internetą adresu http://webmail.unet.lt PASTABA: prisijungimo vardas yra pilnas e-pašto adresas.

Kitas elektroninio pašto adresas:.....................................................................................................................
Pageidautina nurodyti, jei nesinaudojama UNET e-paštu. Adresas bus naudojamas tik svarbios informacijos pateikimui.

Papildomi darbai:...................................................................................................................................................
Darbus atliko: ..........................................................................................................................................
UAB „SOCIUS“
Sekretorė

Abonentas: Sutartį ir taisykles perskaičiau ,supratau ,su sąlygomis sutinku.
Atliktų darbų kokybė tenkina. Užsakytos paslaugos veikia kokybiškai

A.V.

Vardas

Pavardė

Parašas

