
UAB KRĖNA 
Rungos 3, Elektrėnai 
Įm.k. 181338256, PVM Kodas: LT813382515 
Tel. 8 (700) 66666, El.p. info@micronet.lt  
 
 

IŠMANIOSIOS TELEVIZIJOS IR/ARBA INTERNETO PASLAUGŲ UŽSAKYMAS  

 
Sutarties Nr. __________                      Paslaugų teikimo pradžia _____________ 

 
1. Informacija apie klientą 

Vardas ir Pavardė:  

El. pašto adresas(-ai):  

Telefono numeris(-iai):  

Paslaugos teikimo adresas:  

 
2. Užsakomos paslaugos 

Paslaugos pavadinimas Plano pavadinimas/Parametrai/Kita informacija 
Mėnesinis mokestis, 

Eur/mėn. 

☐ INTERNETAS ☐ TELEVIZIJA   

 
3. Suteikiama, nuomojama arba parduodama įranga 

Įrangos pavadinimas Įrangos modelis Įrangos serijos numeris Kiekis Kaina 

☐ BELAIDŽIO INTERNETO ĮRANGA  
 

  

☐ IŠMANIOSIOS TELEVIZIJOS PRIEDELIS  
 

  

☐ MARŠRUTIZATORIUS  
 

  

 
4. Kitos sąlygos 
4.1. Trumpiausias naudojimosi užsakytomis paslaugomis laikotarpis – ______ mėn. 
4.2. Suteikiamas bandomasis laikotarpis – 30 d. nuo paslaugų teikimo pradžios. 
4.3. Jeigu buvo nustatytas trumpiausias naudojimosi paslaugomis laikotarpis, Klientas turi teisę ne vėliau nei baigiasi bandomasis laikotarpis pateikdamas 

prašymą klientų aptarnavimo skyriuje, paštu arba elektroniniu paštu pasirašydamas prašymą elektroniniu parašu, atsisakyti užsakytų paslaugų. 
4.4. Jeigu nebuvo nustatytas trumpiausias naudojimosi paslaugomis laikotarpis, Klientas turi teisę atisakyti užsakytų paslaugų, pagal paslaugų teikimo 

taisyklėse nurodytas sąlygas. 
4.5. Jeigu Klientui buvo suteikta arba išnuomota KR įranga, Klientas per 7 dienas nuo paslaugų atsisakymo turi grąžinti KR įrangą į klientų aptarnavimo skyrių. 

Grąžinama įranga turi būti pilnos komplektacijos ir be išorinių defektų. 
4.6. Klientui neatsiskaičius už paslaugas laiku, bus taikomas skolos administravimo mokestis – 1,5 €. 
4.7. Klientui, kuriam paslaugos apribotos dėl laiku nesumokėto mokesčio, paslaugos atnaujinamos tik pilnai sumokėjus įsiskolinimą. 
4.8. Nutraukus šiame užsakyme užsakytas paslaugas anksčiau nei baigiasi trumpiausias naudojimosi užsakytomis paslaugomis laikotarpis, Klientas turi grąžinti 

visas suteiktas nuolaidas, bet ne mažiau nei 50 €. 
4.9. Pastabos ir kita informacija 

 
 
 
 
 
 
 

5. Užsakymo patvirtinimas 
5.1. Klientas pareiškia, kad pateikdamas šį užsakymą yra susipažinęs su tą dieną galiojančiomis UAB Krėna paslaugų teikimo, įrangos grąžinimo taisyklėmis, 

skelbiamais tarifais, su jais sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.  
5.2. Klientas sutinka sumokėti už užsakomos paslaugos įrengimą ar/ir modifikavimą ar/ir atjungimą ir atsiskaityti už paslaugas paslaugų teikimo taisyklėse 

nurodytomis sąlygomis. 
 

 
 

_____________________________________________   _______________  
(Vardas, pavardė)                  (parašas)  
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