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

Gatvė

Telefonas/ El.paštas sąskaitų siuntimui

Namo Nr.

Buto Nr.

PASLAUGA IR APMOKĖJIMAS
Paslaugos pavadinimas

Pažymėti

Mokestis Eur
su PVM

Nuolaida

Kaina po nuolaidos
Nuolaidos
Eur su PVM
galiojimo trukmė

Paslaugos įrengimo mokestis
Paslaugų plano mėnesinis mokestis
Linijos palaikymas
Voip telefonijos planas
Tinklo įrangos nuomos mėnesinis mokestis
Papildomo IP adreso mėnesinis mokestis (vnt.)
Popierinės sąskaitos pateikimas
Papildomų darbų ir/ar paslaugų įkainiai skelbiami bendrovės tinklapyje www.res.lt

Paslaugos pavadinimas
El.pašto dėžutė
Savitarna:

https://savitarna.res.lt

Suteikiamas pavadinimas
@res.lt

Slaptažodis

Talpa
100 MB

210000

Užsakomų paslaugų parametrai: Duomenų sparta priklauso nuo technologijos ir pasirinkto plano.
Minimali, įprasta ir maksimali interneto parsisiuntimo greitaveikos sutampa.
Pateikiamumas (proc./mėn.)
Paslaugų planas
Parsisiuntimo sparta

Išsiuntimo sparta

95,00 %
*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.

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 :
Pažymėti

Vartotojo įsigyjama iš paslaugos teikėjo

Paslaugos teikėjo

Parduodamos/perduodamos įrangos pavadinimas, modelis

Vartotojo

Įrangos vertė Eu Suteikta nuolaida %

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;

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

A.V.

nauja

;

naudota

;

ABONENTAS
(vardas, pavardė, parašas)

