Interneto prieigos ir internetinės televizijos sutarties Nr.____________________, priedas Nr.1
I. Interneto prieigos paslaugos teikimo sąlygos
1.

Funkcinis aprašymas

Paslaugos apibūdinimas
IP paketų vėlinimas
IP paketų praradimas
Paslaugos pateikiamumas

Pastovaus prijungimo prie tarptautinio ir vietinio Interneto, per Paslaugos teikėjo
prieigas paslauga.
Laiko trukmė, reikalinga IP paketui perduoti iš vieno Interneto tinklo maršruto
parinkimo įtaiso į kitą ir atgal, išreikšta milisekundėmis.
Duomenų perdavimo metu tarp dviejų Interneto tinklo maršruto parinkimo įtaisų
prarastų IP paketų dalis (t.y. prarastų ir išsiųstų paketų santykis), išreikšta procentais.
Laiko intervalas, per kurį Užsakovas gali naudotis konkrečiu užsakymu užsakyta
paslauga, išreiškiamas procentiniu santykiu nuo konkrečios paslaugos teikimo vieno
mėnesio laikotarpyje.

2. Paslaugos techniniai ir kokybiniai parametrai
TECHNINIAI PARAMETRAI
Tinklo lygmens protokolas
IP v4 (Internet Protocol Version 4)
Duomenų srautų spartos ribojimas
Pagal 2 lygmens informaciją
KOKYBĖS PARAMETRAI
IP paketų praradimas, (%)
1
IP paketų vėlinimas, ms
5-100
Paslaugos pateikiamumas, (%)
98
Planiniai darbai
Iki 3 valandų per mėnesį
Paslaugos teikimo sutrikimo pašalinimo Interneto teikėjo 24 (dvidešimt keturios)
tinkle (ilgiausia, valandomis)
II. Internetinės televizijos paslaugos teikimo sąlygos
3.

Funkcinis aprašymas

3.1. VINETIKA savo duomenų perdavimo tinklais transliuoja internetinės televizijos Jusu.TV programų paketą.
3.2. Jusu.TV - tai registruotas prekinis ženklas, kurio visos nuosavybės teisės priklauso UAB „Horda“.
4.

Priedelio (STB) nuosavybės teisė ir Priedelio (STB) naudojimas

4.1. Priedelis (STB) yra VINETIKOS nuosavybė. KLIENTAS turi teisę
sąlygomis.

naudotis Priedeliu (STB) nustatytomis

4.2. Klientui sumokėjus paslaugos įrengimo mokestį bei užsiregistravus Jusu.TV klientų aptarnavimo centre pagal
Priedelio (STB) dokumentacijoje nurodytas instrukcijas ir Jusu.TV klientų aptarnavimo centrui gavus vieną iš
Kliento pasirašytų Sutarties egzempliorių, VINETIKOS atstovas pristato KLIENTUI Priedelį (STB).
4.3. Norėdamas priimti ne Sutartyje nurodytą papildomą paketą (TV programą), KLIENTAS gali aktyvuoti papildomą
paketą (TV programą) Jusu.TV interneto svetainėje ir už papildomą paketą (TV programą) atsako KLIENTAS.
5.

Atsakomybė už Priedelį (STB)

5.1. VINETIKA suteikia KLIENTUI teisę naudoti Priedelį (STB) tik asmeniniams poreikiams tenkinti ir tik savo namų
ūkyje. Naudoti Priedelį (STB) daugiau nei viename namų ūkyje, taip pat jį ar jame esančią informaciją susieti,
perleisti arba perduoti naudotis tretiesiems asmenims ar kitaip ją panaudoti yra draudžiama.
5.2. Priedelį (STB) galima naudoti tik individualiam Sutartyje numatyto arba jos pagrindu pakeisto paketo priėmimui
Lietuvos Respublikos teritorijoje.
5.3. KLIENTAS privalo rūpintis Priedeliu (STB), užtikrinti jo saugumą ir tinkamai jį naudoti bei laikyti. KLIENTAS
nedelsdamas privalo raštu pranešti VINETIKOS klientų aptarnavimo centrui apie Priedelio (STB) praradimą,
vagystę, sugadinimą arba defektą, kai tik apie tai sužino, ir grąžinti sugadintą ir (arba) neveikiantį Priedelį (STB).
Jeigu Priedelis (STB) pametamas arba pavagiamas, VINETIKA turi teisę reikalauti iš KLIENTO (šešių šimtų) litų
kompensacijos.
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5.4. KLIENTUI pažeidus Sutartyje nustatytas Priedelio (STB) naudojimo sąlygas, VINETIKA turi teisę nutraukti
sutartį ir pareikalauti, kad KLIENTAS atlygintų Sutarties pažeidimu padarytus nuostolius.
5.5. KLIENTAS turi teisę pareikalauti sutaisyti sugedusį Priedelį (STB) ir pakeisti pamestą ar pavogtą Priedelį (STB).
VINETIKA išduoda KLIENTUI sutaisytą arba pakeistą Priedelį (STB) per 15 darbo dienų po to, kai gauna rašytinį
KLIENTO pranešimą apie Priedelio (STB) praradimą ar vagystę arba gauna neveikiantį Priedelį (STB). Jeigu
VINETIKA per šiame punkte numatytą terminą nesutaiso ar nepakeičia Priedelio (STB), KLIENTAS turi teisę
nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti avansu sumoketas įmokas už laikotarpį, kurį jam nebuvo teikiamos
paslaugos.
5.6. Priedėlio (STB) remonto ar keitimo atveju VINETIKA turi teisę reikalauti iš KLIENTO Kainyne nustatyto
mokesčio už Priedelio (STB) remontą ar keitimą. Minėtas mokestis nereikalaujamas, jeigu Priedelis (STB) neveikė
dėl gamybos defekto ir KLIENTAS gali pateikti pagrįstų įrodymų, kad jis nekaltas del Priedelio (STB) gedimo.
Jeigu Priedelis (STB) remontuojamas ar keičiamas ne dėl KLIENTO kaltės, KLIENTAS nemoka nuomos ir (arba)
Abonentinio mokesčio už laikotarpį nuo pranešimo raštu apie gedimą iki jo pašalinimo/ Priedelio (STB) pakeitimo
dienos (įskaitytinai).
6.

Internetinės televizijos programų paketai

6.1. Priedelis (STB) suteikia KLIENTUI teisę priimti Sutartyje nurodytą internetinės televizijos programų paketą.
Atsižvelgdama į paklausą rinkoje, ekonomines aplinkybes bei teises, suteiktas Jusu.TV, Jusu.TV turi teisę savo
nuožiūra komplektuoti internetinės televizijos programų paketus ir platinti Priėmimo teises.
6.2. Atsižvelgdama į paklausą rinkoje, ekonominių aplinkybių bei teisių suteiktų Jusu.TV pasikeitimus, Jusu.TV, taip
pat, turi teisę vienašališkai keisti Sutartyje nustatytą internetinės televizijos programų paketų turinį (televizijos
programų rinkinį). Pradėjus transliuoti naują televizijos programą ir (arba) keičiant internetinės televizijos programų
paketą KLIENTO pageidavimu, KLIENTAS už tai moka pagal Kainyną.
6.3. Jeigu KLIENTAS pasirinko internetinės televizijos programų paketą, kuriam taikoma akcijinė nuolaida,
KLIENTAS neturi teisės vienus metus laiko nuo Sutarties pasirašymo keisti pasirinkto internetinės televizijos
programų paketo.
6.4. Jeigu pasikeitus internetinės televizijos programų paketų rinkiniui iš jo išimama daugiau kaip 25% programų,
kurios buvo KLIENTO pasirinktame internetinės televizijos programų pakete, ir jos nepakeičiamos kitomis
lygiavertėmis televizijos programomis, KLIENTAS turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pateikęs VINETIKAI
atitinkamą pranešimą raštu.
7.

Intelektinės nuosavybės teisių apsauga

7.1. KLIENTAS garantuoja ir užtikrina, kad nei jis, nei trečiasis asmuo nesinaudos KLIENTUI naudotis perduotu
Priedeliu (STB) arba jame esančia informacija tokiu būdu, kuris pažeistų autorių teises ir kitą intelektinę nuosavybę
reglamentuojančius teisės aktus. KLIENTAS informuotas ir žino, kad autorių teisių pažeidimas užtraukia civilinę,
baudžiamąją arba administracinę atsakomybę.
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