
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO UŽSAKYMAS  
Priedas Nr 1.2 prie Sutarties Nr 210000              
Vardas, pavardė / įmonės pavadinimas, sutartį pasirašyti įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos / asmens/įmonės kodas

Paslaugų teikimo adresas Telefonas/ El.paštas sąskaitų siuntimui

Gatvė Namo Nr. Buto Nr.  

PASLAUGA IR APMOKĖJIMAS
Paslaugos pavadinimas Mokestis su PVM Pažymėti

Interneto įrengimo mokestis 14.48 eu

Interneto įrengimo mokesčio nuolaida %

Kabelinio „Cable_6„/šviesolaidinio „Fiber“ interneto mėnesinis mokestis  14.48 eu*

Kabelinio „Cable_6„/šviesolaidinio „Fiber“ interneto mėnesinis mokestis  23.17 eu**

Papildomo IP adreso mėnesinis mokestis (vnt.) 1.95 eu

Aktyvinimo mokestis po atjungimo pagal sutarties 8.1.1 punktą 5.79 eu

Tinklo maršrutizatoriaus nuomos mėnesinis mokestis 1.45 eu
* - fiziniams asmenims, bei juridiniams asmenims (1 galiniam įrenginiui)
** - juridiniams asmenims (nuo 2 galinių įrenginių, bet ne daugiau 4), mokestis gali keistis, priklausomai nuo įrenginių skaičiaus. 
Papildomų darbų ir/ar paslaugų įkainiai skelbiami bendrovės tinklapyje www.res.lt

Paslaugos pavadinimas Suteikiamas pavadinimas Slaptažodis Talpa

El.pašto dėžutė                              @res.lt 100 MB

Savitarna: https://savitarna.res.lt 210000

Užsakomų paslaugų parametrai:
Pateikiamumas (proc./mėn.) 95 % Planas Cable-6 Planas Fiber
Mažiausia galima sparta Parsisiuntimo –  5 Mbps

Išsiuntimo – 320 kbps
Parsisiuntimo – 100 Mbps
Išsiuntimo –  100 Mbps

Įprasta sparta Parsisiuntimo – 6 Mbps
Išsiuntimo – 1 Mbps

Parsisiuntimo – 100 Mbps
Išsiuntimo – 100 Mbps

Didžiausia galima sparta Parsisiuntimo –6 Mbps
Išsiuntimo – 2 Mbps

Parsisiuntimo – 100 Mbps
Išsiuntimo – 100 Mbps

Reklamuojama sparta Parsisiuntimo – 6 Mbps
Išsiuntimo – 1 Mbps

Parsisiuntimo – 100 Mbps
Išsiuntimo – 100 Mbps

*Minimali užtikrinama greitaveika RES prieigos tinkle, matuojama RES nurodyta greitaveikos matuokle iki artimiausios tarnybinės stoties. Klientas sutinka, kad 
pagal šį užsakymą teikiamos paslaugos parametrai yra parenkami atsižvelgiant į esamos prieigos tinklo linijos ir naudojamos technologijos galimybes. 

Ataskaitinis laikotarpis: 1 mėnuo. Apmokėjimas atliekamas klientui pateikiamoje sąskaitoje nurodytais būdais iki einamojo 
mėnesio paskutinės dienos, jei Sutartyje nenumatyta kitaip. 
Minimalus Sutarties terminas:                mėn.
Abonentinis mokestis pritaikius nuolaidą:                           Eu       nuolaida galioja :                        mėn.                 
Abonentas, nutraukęs terminuotą Sutartį anksčiau nustatyto termino, įsipareigoja sumokėti netesybas: 
Trumpiausio naudojimosi Paslauga laikotarpiu suteiktas nuolaidas (jei šis laikotarpis buvo pratęstas – nuo pratęsimo termino 
pradžios), Paslaugų diegimo/aktyvinimo ar įrangos mokesčius (jei tokie nebuvo sumokėti) ir atlyginti kitas RES išlaidas, kurias 
RES turėjo iki pranešimo apie Paslaugos atsisakymą ir/ar Sutarties nutraukimą gavimo iš Kliento dienos.

Galinė įranga :  Vartotojo įsigyjama iš paslaugos teikėjo  Paslaugos teikėjo   Vartotojo

Pažymėti Parduodamos/perduodamos įrangos pavadinimas, modelis Įrangos vertė Eu Suteikta nuolaida %

Kabelinis modemas

Fiber Ethernet Media Converter

Tinklo maršrutizatorius 
Klientas įsipareigoja sumokėti už įsigyjamą galinę įrangą pagal pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą.
Įrangą suteiktą sutarties galiojimo laikotarpiui, nutraukus sutartį klientas grąžina bendrovei per 7 dienas, po sutarties nutraukimo.
Garantinės priežiūros terminas:                mėn;                               nauja               ;     naudota                ; 

BENDROVĖ           ABONENTAS
(įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)        (vardas, pavardė, parašas)

A.V.

Data  

http://www.res.lt/
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