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Interneto prieigos ir internetinės televizijos sutartis Nr.________________, pasirašyta Vilniuje 
                                                                                          (Unikalus kliento numeris) 

 

UAB „Vinetika“ (toliau – VINETIKA), esanti Žeimių g. 11, Jonavoje, atstovaujama direktoriaus Raimondo 

Dagelio ir _________________________________________________ , a/k  

(toliau – KLIENTAS), gyvenantis_____________________________, Vilniuje, (toliau – šalys), sudarė šią sutartį: 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Vadovaudamasi šia sutartimi ir šios sutarties priedais, VINETIKA įsipareigoja teikti KLIENTUI užsakytas 

interneto prieigos ir internetinės televizijos paslaugas (toliau kartu ar atskirai – Paslaugos) šios sutarties nustatyta 

tvarka, o KLIENTAS įsipareigoja už suteiktas Paslaugas atsiskaityti šioje sutartyje nustatyta tvarka.  

 

2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

2.1. VINETIKA, esant techninėms galimybėms, įsipareigoja teikti KLIENTUI Paslaugas pagal VINETIKOS 

nustatytos formos užregistruotus Paslaugų užsakymus, laikydamasi šioje sutartyje nustatytų reikalavimų ir 

tvarkos, jei šalys nesutaria kitaip. 

2.2. Naudodamasis Paslaugomis ir (ar) atskirai užsakytomis Papildomomis paslaugomis, KLIENTAS įsipareigoja 

laiku atsiskaityti už suteiktas paslaugas, sutartyje nustatyta tvarka. 

2.3. VINETIKA turi teisę informuoti trečias šalis, kad KLIENTAS naudojasi internetinės prieigos paslauga. 

2.4. VINETIKA neatsako už KLIENTO nekorektiškus veiksmus ir nelegalią veiklą interneto tinkle. 

2.5. KLIENTAS neatsako už VINETIKOS ir VINETIKA neatsako už KLIENTO prisiimtus įsipareigojimus 

trečiosioms šalims. 

2.6. Teisę naudotis VINETIKOS Paslaugomis turi tik KLIENTAS arba jo įgalioti vartotojai. KLIENTAS gali įgalioti 

kitą vartotoją naudotis VINETIKOS Paslaugomis, tačiau tuo atveju KLIENTAS atsako už šio vartotojo veiksmus 

VINETIKOS tinkle bei šios Sutarties punktų vykdymą. KLIENTAS neturi teisės savavališkai prijungti didesnį 

kiekį darbo vietų (butų ūkių) prie interneto tinklo negu nurodyta šios sutarties užsakyme. 

 

3. ATSISKAITYMO UŽ PASLAUGAS TVARKA 

3.1. KLIENTAS įsipareigoja mokėti VINETIKAI pagal mokėjimo dieną galiojančius VINETIKOS paslaugų įkainius. 

Sutarties sudarymo dienai VINETIKOS teikiamų paslaugų įkainiai yra išdėstyti Priede Nr.2. 

3.2. VINETIKA gali peržiūrėti bei koreguoti paslaugų mokėjimo įkainius bei apmokėjimo sąlygas, atsižvelgdama į 

Lietuvos Respublikos ir užsienio telekomunikacijų paslaugas teikiančių įmonių pasikeitusius tarifus, galinčius 

įtakoti VINETIKOS įkainius, rinkos situaciją, infliaciją bei naujai priimamus valstybės institucijų teisės 

norminius aktus, informuodama apie tai KLIENTĄ elektroniniu paštu ir/arba raštu ne vėliau kaip prieš mėnesį iki 

mokėjimo termino. 

3.3. VINETIKA pateikia KLIENTUI sąskaitą už praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas iki einamojo mėnesio 5 dienos, o 

KLIENTAS įsipareigoja apmokėti sąskaitą 15 dienų laikotarpyje. KLIENTUI laiku nesumokėjus už paslaugas, 

VINETIKA turi teisę už kiekvieną pavėluotą dieną reikalauti iš KLIENTO sumokėti 0,2% dydžio delspinigius 

nuo laiku nesumokėtos sumos. 

3.4. KLIENTUI vėluojant sumokėti už paslaugas daugiau nei 10 dienų po sąskaitoje nurodytos dienos, VINETIKA 

turi teisę nutraukti paslaugos teikimą. Tokiu atveju paslaugos teikimas atnaujinamas, kada KLIENTAS sumoka 

įsiskolinimą, delspinigius bei baudą - 10 % abonentinio mokesčio. 

3.5. Už suminį internetinės prieigos ryšio ir paros laikotarpyje ilgesnį nei 6 valandos, išskyrus ryšio profilaktikos 

darbus, KLIENTAS turi teisę reikalauti iš VINETIKOS abonentinio mokesčio nuolaidos, atskaitant sumą, 

abonentinį mokestį padalinus iš 30 mėnesio dienų ir padauginta iš dienų skaičiaus kai buvo užfiksuotas ryšio 

nutrūkimas. 

3.6. Jeigu dėl VINETIKOS kaltės sutrinka TV programų transliacija daugiau nei 72 val. iš eilės, KLIENTAS turi teisę 

nemokėti abonentinio mokesčio už laikotarpį, kurį KLIENTAS negalėjo tinkamai naudotis internetinės televizijos 

paslaugomis arba nutraukti Sutartį. 
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4. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

4.1. Sutartis gali būti keičiama tik abiejų šalių susitarimu, jei kitos šios sutarties sąlygos nenustato kitaip. 

4.2. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. Pasibaigus abonentinės sutarties galiojimo terminui ir nepranešus   

apie jos pageidaujamą nutraukimą, sutartis pratęsiama neterminuotam laikotarpiui. 

4.3. Pasibaigus abonentinėje sutartyje numatytam sutarties galiojimo terminui, nuolaidos abonentiniam mokesčiui 

nebetaikomos. 

4.4. Terminuota ir neterminuota sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu, pranešant apie tai raštu ne vėliau kaip 

prieš mėnesį iki sutarties nutraukimo dienos  ir sumokant sutarties nutraukimo dienai esančius šalių tarpusavio 

sutartinius įsipareigojimus ir įsiskolinimus. 

4.5. Sutartį nutraukus, visi iš VINETIKOS gauti IP adresai turi būti grąžinti VINETIKAI. 

4.6. Jei bet kuri iš šalių negali įvykdyti savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos ar valstybės veiksmų, apie tokias 

aplinkybes ji praneša kitai šaliai 10 dienų laikotarpyje nuo minėtų aplinkybių atsiradimo ir, priklausomai nuo 

aplinkybių pobūdžio, pateikia kompetentingų Lietuvos Respublikos arba užsienio valstybių institucijų išduotus, 

minėtų aplinkybių egzistavimą įrodančius dokumentus. Ši sutartis lieka galioti po tokių aplinkybių pasibaigimo. 

Tokiu atveju sutarties terminas gali būti koreguojamas papildomu raštišku šalių susitarimu. 

4.7. Jei 4.6. punkte nurodytos sąlygos tęsiasi ilgiau nei 2 mėnesius, abi šalys gali susitarti nutraukti sutartį.  Toks 

sutarties nutraukimas vykdomas be baudų ir nuostolių apmokėjimo. 

 

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

5.1. Ginčai dėl šios sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo sprendžiami šalių susitarimu, o šalims nesutarus – 

Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka. 

5.2. Esant šios sutarties ir atskirai pateiktų Paslaugų užsakymų sąlygų prieštaravimams ar neatitikimams, taikomos 

vėliau sudaryto dokumento sąlygos, jei sutartyje nenumatyta kitaip. 

5.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, - po vieną kiekvienai sutarties šaliai. 

5.4. Visos čia aptartos nuostatos galioja tik šiai sutarčiai. Šios sutarties sąlygos bei informacija apie kitą šalį (apie 

teikiamas prekes, paslaugas, kainas ir kt.), kuri tapo žinoma sudarant ir vykdant šią sutartį, yra konfidenciali ir 

neskelbtina tretiesiems asmenims šios sutarties galiojimo laikotarpiu, išskyrus atvejus, aptartus atskiru šalių 

susitarimu. 

5.5. Nė viena šalis negali perduoti savo teisių ir pareigų tretiems asmenims be raštiško kitos šalies sutikimo. 

5.6. Visus šios sutarties pakeitimus ir papildymus abi šalys patvirtina pasirašytinai. 

5.7. Sutarties priedai yra neatskiriama šios sutarties dalis. 

 

6. SUTARTIES PRIEDAI 

6.1. Priedas Nr. 1 – internetinės prieigos ir internetinės televizijos paslaugų teikimo sąlygos. 

6.2. Priedas Nr. 2 – internetinės prieigos ir internetinės televizijos paslaugų užsakymas. 

6.3. Priedas Nr. 3 – internetinės prieigos ir internetinės televizijos paslaugų suteikimo / nutraukimo aktas. 

SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI 

VINETIKA KLIENTAS 

UAB „Vinetika“  

Žeimių g.11, Jonava  

Kodas: 30062498  

Atsiskaitomoji sąskaita: 

LT86 7044 0600 0580 3515 

SEB Vilniaus bankas 

 

 

Klientų aptarnavimas telefonu: 8-659-11113 Tel. 

El. p.: biuras@vinetika.lt El. p. : 

Interneto svetainė  www.vinetika.lt  

  

Direktorius  

Raimondas Dagelis  

  

A.V.  

 


