
Pasiūlymas galioja įsipareigojant 24 mėn. naudotis namų paslaugomis (internetas ir/arba televizija) privatiems klientams, turintiems verslo mobilaus ryšio planą. Televizijos planui 3 mėn. taikoma 100 % nuolaida 

su planais (MINI, MIDI, MAXI), vėliau taikomas  mokestis, priklausomai nuo televizijos plano standartinės kainos. Pasiūlymo galiojimo laikas ribotas. Vienkartinis paslaugos aktyvavimo mokestis: 5 Eur Paslaugai 

reikiamą įrangą siūlome nuomotis iš „Telia“: TV priedėlis - 1 Eur/mėn.

Pasiūlymai galioja privatiems klientams. Planams suteikiami mobilieji duomenys, minutės ir SMS žinutės galioja Lietuvoje. Neįtraukiami skambučiai ir SMS trumpaisiais numeriais, spec. tarifais apmokestinamais 

numeriais, tarptautiniai ir vaizdo skambučiai, SMS, MMS, pap. paslaugos. Taikomos sąžiningo naudojimosi paslaugomis taisyklės. Planams Mobilus START1, FLEXl4, FLEXIB suteikiami mobilieji duomenys, 

pokalbių minutės ir SMS žinutės galioja keliaujant Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje ir Danijoje. Visiems planams suteikiamos pokalbių minutės ir SMS žinutės galioja keliaujant ES/EEE šalyse. 

Mobiliesiems duomenims ES/EEE šalyse yra taikomas duomenų kiekio limitas. Išnaudojus suteikiamų duomenų kiekį, taikomas 0,004135 Eur/MB tarifas. Taikomas sąžiningo naudojimosi tarptinklinio ryšio 

paslaugomis ES/EEE šalyse taisyklės.

Su planais 3 mėn. suteikiama 100 % nuolaida įrenginio draudimui, kuris galioja įsigyjant naują mobilųjį telefoną iš ,,Telia" ir apdraudus jį ne vėliau, nei per 14 d. nuo įsigijimo datos, vėliau taikomos draudimo įmokos 

priklauso nuo įsigyto įrenginio vertės. Su planais 6 mėn. suteikiama 100% nuolaida mobiliojo parašo mėnesio mokesčiui, vėliau taikomas 0,50 Eur/mėn. mokestis.

IŠSKIRTINIAI 
PASIŪLYMAI
„LINAVA“ NARIŲ
DARBUOTOJAMS

Paslaugų aktyvavimo mokestis – 5 €.

NETURITE „TELIA“ ŠVIESOLAIDINIO INTERNETO? Įsigykite jį pigiau, nuo 10,90 €/mėn.

DOMINA MOBILIOJO RYŠIO PLANAS?

Įrangos draudimas 

(3 mėn.)

MAXI 92

TELEVIZIJOS 
KANANALAI

PLANAS
KINO KLUBE FILMAI 

IR SERIALAI
TV TELEVIZORIUJE, KOMPIUTERYJE, 

PLANŠETĖJE IR TELEFONE
KAINA NAUJIEMS KLIENTAMS 

SU 24 MĖN. SUTARTIMI
SUTAUPOTE

48 €

48 €
MIDI 57

16 €/mėn.

10 €/mėn.

Pasiūlymai galioja esamiems „Telia“ verslo klientų darbuotojams, įsipareigojant namų ir mobiliojo ryšio paslaugomis naudotis 24 mėn.

FLEXI 9 GB 4 GB

DUOMENYS 
LIETUVOJE

PLANAS
DUOMENYS 
ES ŠALYSE

PAPILDOMOS 
NAUDOS

SU 24 MĖN. 
SUTARTIMI

9 €/mėn.

M. parašas

Ženklų paaiškinimai:

Mobilių 

duomenų 

perkėlimas.

Domina

NAUJOS KARTOS TELEVIZIJA-VISUOSE EKRANUOSE
Daugiau nei 90 TV kanalų, HBO, GO3, filmų nuoma bei specialus turinys vaikams.

https://www.telia.lt/privatiems/gaukite-pasiulyma?&gb=Domina%20specialus%20priva%C4%8Di%C5%B3%20paslaug%C5%B3%20pasi%C5%ABlymas%20%C4%AFmon%C4%97s%20darbuotojams

