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AKCIJA “VERTA“ TAISYKLĖS
1. KAM ŠIOS TAISYKLĖS:
Šios taisyklės nustato Splius, UAB, juridinio asmens kodas 145221538, registruotas buveinės adresas: Tilžės g. 74, Šiauliai (toliau – Splius)
vykdomos akcijos „Verta“ (toliau – Akcija) tvarką ir sąlygas.
2. KAS GALI DALYVAUTI AKCIJOJE:
2.1. Splius esami klientai, naudojantys bent dvi Splius paslaugas, iš kurių viena yra teikiama pagal neterminuotą sutartį, taip pat asmenys, kurie
nori tapti Splius klientais ir užsisakyti interneto ar televizijos paslaugas.
2.2. Splius gali atsisakyti Jums leisti pasinaudoti Akcijos pasiūlymais, jei įvertinus Jūsų mokumą, Splius nusprendžia, jog Jūs nesate pajėgūs mokėti
už įrangą pageidaujamą laikotarpį.
3. KOKS AKCIJOS PASIŪLYMAS
3.1.  Akcijos metu sudarę terminuotą sutartį  su Splius dėl  jos  paslaugų (interneto,  kabelinės/skaitmeninės televizijos)  teikimo arba pratęsę
galiojančią sutartį, galėsite įsigyti išsimokėtinai be jokio pabrangimo kompiuterinę ar televizinę įrangą, nurodytą šių taisyklių 5 punkte, už sumą iki
600 Eurų (toliau – Įranga). Galite įsigyti keletą įrenginių, svarbu, jog jų visų bendra kaina nebūtų didesnė nei 600 Eurų Jei Jūsų įsigytų įrenginių
kaina yra didesnė nei 600 Eurų, šią sumą viršijančią kainos dalį turite sumokėti gavę pirmąją sąskaitą (pavyzdžiui išsirinkote įrangos už 650 Eurų,
tokiu atveju 50 Eurų turite sumokėti gavę pirmąją sąskaitą, o 600 Eurų mokėsite periodinėmis įmokomis pagal Akcijos taisykles per 12 ar 24 ar 36
mėnesius).
3.2. Įrangą galima įsigyti tik sutarties dėl Splius paslaugų sudarymo arba pratęsimo momentu. Po sutarties arba sutarties pratęsimo sudarymo
įrangos įsigyti nebus galima, todėl dėl norimos įsigyti įrangos turite apsispręsti iš anksto.
3.3. Akcijos metu ir Akcijos sąlygomis įsigytos Įrangos išmokėjimo terminas sutampa su sutarties dėl Splius paslaugų teikimo galiojimo terminu.
Visais atvejais už įrangą turėsite sumokėti jos visą kainą ne vėliau kaip 36 mėnesius nuo Įrangos įsigijimo momento.
3.4. Nuosavybės teisė į Įrangą Jums pereina nuo Įrangos perdavimo Jums momento.
4. KOKIA AKCIJOS NAUDA
Savo norimą Įrangą gausite iš karto, o jos kainą sumokėsite per Jums priimtiniausią terminą – 12, 24 arba 36 mėnesius, be jokio pabrangimo.
Pasirinkto termino keisti nebus galima.
5. KOKIĄ ĮRANGĄ BUS GALIMA ĮSIGYTI
5.1. Klientas Akcijos metu galės įsigyti bet kurią iš Akcijos įrangos sąraše nurodytos įrangos. Akcijos įrangos sąrašas viešai skelbiamas Splius
internetinėje svetainėje www.splius.lt. Įrangos, kuri nėra nurodyta Akcijos įrangos sąraše, Akcijos sąlygomis nebus galima įsigyti.
5.2. Įsigytai Įrangai taikomas jos gamintojo nustatytas garantinis kokybės terminas. Kokybės garantijos terminas, garantinio aptarnavimo ir
kokybės garantijos sąlygos nurodomas atitinkamos Įrangos Kokybės garantijoje.
6. JŪSŲ MOKUMO VERTINIMAS
6.1.  Jūs  galėsite  pasinaudoti  Akcijos  pasiūlymu tik  tuo  atveju,  jei  Splius  patikrinus  duomenis  apie  Jūsų  finansinių  įsipareigojimų vykdymą
tretiesiems asmenims, padarys išvadą,  jog Jūs esate finansiškai  pajėgus prisiimti  įsipareigojimus mokėti  už Įrangą Jūsų pasirinktą terminą.
Informacija apie Jus bus tikrinama Creditinfo duomenų bazėje Jūsų mokumo ir finansinės rizikos vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslais.
6.2. Siekiant įvertinti Jūsų galimybes mokėti už Įrangą Jūsų pasirinktą laikotarpį, Splius taip pat vertins duomenis apie Jūsų finansinių įsipareigojimų
vykdymą Splius, bus tikrinama ar Jūs laiku mokėjote už Splius paslaugas, ar neturėjote įsiskolinimų už Splius paslaugas, ar Jums paslaugos nebuvo
atjungtos dėl skolų.
6.3. Splius turi teisę atsisakyti leisti Jums pasinaudoti Akcijos pasiūlymu, jei jos vertinimu Jūsų finansinė padėtis/ Jūsų įsipareigojimų vykdymo
tretiesiems asmenims ir/arba Splius istorija Splius nuomone rodo, kad Jūs nebūsite pajėgus vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, susijusių su mokėjimu
už įsigyjamą Įrangą. Splius neprivalo pagrįsti savo sprendimo neparduoti Jums įrangos, kadangi Įrangos pardavimas pagal Akcijos sąlygas yra
grindžiamas išimtinai Splius pasitikėjimu Jumis.
6.4. Tuo atveju, jei Jūs pasirašėte užsakymą dėl Splius paslaugų sutarties termino pratęsimo arba sudarėte terminuotą sutartį dėl Splius paslaugų
teikimo ir Splius atsisakė Jums parduoti Įrangą išsimokėtinai pagal Akcijos „Verta“ taisykles, Jūs turite teisę atsisakyti su Splius sudarytos sutarties
ir/arba sutarties pratęsimo, nemokėdami Splius ja suteiktų nuolaidų nuo suteiktų paslaugų ir/ar netesybų, jei tokios numatytos.
7. MOKĖJIMAI UŽ ĮRANGĄ
7.1. Už Akcijos metu įsigyjamą Įrangą mokėsite kartu su mokėjimais už Splius teikiamas paslaugas. Už Įrangą mokėtina kaina bus išdėstyta
lygiomis dalimis Sutarties galiojimo terminui. Jei kaina pasiskirsto nelygiai, visi mokėjimai yra nustatomi lygiomis dalimis, o paskutiniu mokėjimu
sumokama likusi Įrangos kainos dalis.
7.2. Tuo atveju, jei Jūs norėsite atsisakyti Splius paslaugų ir/arba nutraukti su Splius sutartį, Jūs privalėsite sumokėti visą Įrangos kainą iki paslaugų
sutarties nutraukimo bei įvykdyti kitus mokėjimus, susijusius su paslaugų sutarties nutraukimu.
7.3. Jūs turite teisę bet kuriuo paslaugų sutarties galiojimo metu visiškai atsiskaityti už Įrangą, sumokėdamas jos likusią kainą. Atsiskaičius
galutinai už Įrangą, Jūs neįgyjate teisės nutraukti su Splius sudarytos terminuotos paslaugų sutarties, nemokant joje nurodytų nuolaidų ir/arba
netesybų bei kitų mokėjimų, susijusių su sutarties nutraukimu nepasibaigus sutartyje nurodytam trumpiausiam naudojimosi paslauga terminui.
7.4. Jūs galite pasirinkti per kiek laiko norite sumokėti už Įrangą - per 12, 24 ar 36 mėnesius.
7.5. Jums pasinaudojus paslaugų sutartyje numatyta teise sustabdyti Splius paslaugų teikimą, mokėjimai už Įrangą nestabdomi ir Jūs privalote
nustatyta tvarka už įsigytą Įrangą mokėti net ir paslaugų sustabdymo laikotarpiu.
7.6. Splius nemokamai pristatys, užneš ir prijungs Jūsų įsigytą įrangą Jūsų nurodytų adresu.
8. ATSAKOMYBĖ
8.1. Sudarydami užsakymą dėl įrangos išsimokėtinai įsigijimo, Jūs pasižadate mokėti už Įrangą periodines įmokas kiekvieną mėnesį kartu su
mokėjimais už Splius paslaugas. Todėl, jei Jūs nesilaikysite savo pažado ir įsipareigojimo mokėti periodines įmokas už Jūsų įsigyjamą Įrangą, Splius
reikalaus sumokėti visą Įrangos kainą iš karto. Tokiu atveju Jūs negalėsite reikalauti, kad Splius atsiimtų iš Jūsų įrangą ir Įranga liks Jūsų nuosavybe.
8.2. Už periodinių įmokų už Įrangą nemokėjimą laiku Splius turi teisę reikalauti mokėti po 0,05 procentus palūkanų nuo laiku nesumokėtos sumos
per dieną
8.3. Jums perduotos Įrangos atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika tenka Jums nuo Įrangos perdavimo momento.


