
  

 
 

 

TELEKOMUNIKACINIŲ PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. ______ 

Vilnius, 201__m. ________ mėn. ___ d 

 

1. SUTARTIES ŠALYS 

1.1 Šios telekomunikacinių paslaugų sutarties (toliau – Sutartis) šalys: UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ (toliau – Paslaugų 
teikėjas), juridinio asmens kodas 126138657, kurios registruota buveinė Vilniaus m. sav. Vilnius Naugarduko g. 102, ir Paslaugų gavėjas 
kurio rekvizitai nurodyti šios sutarties 9 punkte. 

 

2. SUTARTIES OBJEKTAS 

2.1. Paslaugų teikėjas vadovaudamasis šia telekomunikacinių paslaugų sutartimi (toliau – Sutartis), taip pat jos sudėtine dalimi 
esančiomis ir viešai (www.ntt.lt) skelbiamomis ir atskiruose Sutarties prieduose nurodytomis paslaugų teikimo taisyklėmis (toliau – 
Taisyklės) įsipareigoja teikti Paslaugų gavėjui jo užsakytas elektroninių ryšių paslaugas (toliau – Paslaugos), o Paslaugų gavėjas 
įsipareigoja už suteiktas Paslaugas atsiskaityti ir jomis naudotis šioje Sutartyje nustatyta tvarka. 

 

3. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAS, KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA 

3.1. Paslaugų gavėjo pasirinktos Paslaugos, jų apimtys, tarifai (kainos), techninės specifikacijos, teikimo adresas, laikotarpis bei kitos 
Šalių suderintos specialios Paslaugų teikimo sąlygos, įskaitant papildomas paslaugas, nurodomos atskiruose šios Sutarties prieduose. 

3.2. Paslaugos ir papildomos paslaugos, kurių kainos nėra nurodytos Sutartyje, apmokestinamos pagal jų teikimo metu Paslaugų 
teikėjo taikomus standartinius tarifus.  

3.3. Už Paslaugas ar atskirai užsakytas papildomas paslaugas Paslaugų gavėjas atsiskaito Sutartyje nustatyta tvarka.  

 

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

4.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti Paslaugų gavėjui Paslaugas, taip pat papildomas paslaugas pagal šios Sutarties reikalavimus. 

4.2. Naudodamasis Paslaugomis ir (ar) atskirai užsakytomis papildomomis paslaugomis, Paslaugų gavėjas įsipareigoja laikytis šios 
Sutarties. 

4.3. Paslaugų teikėjas, esant pareikalavimui, už atskirą mokestį privalo pateikti detalias praėjusio mėnesio Paslaugų ir papildomų 
paslaugų naudojimosi ataskaitas Paslaugų gavėjui elektroniniu būdu arba pašto siunta. 

 

5. KITOS SU PASLAUGŲ TEIKIMU SUSIJUSIOS SĄLYGOS, ŠALIŲ PAREIŠKIMAI 

5.1. Paslaugų gavėjas, prisiimdamas visą riziką ir bet kokią galimą atsakomybę, gali leisti teikiamomis Paslaugomis naudotis 
tretiesiems asmenims. Tokiu atveju Paslaugos gavėjas užtikrina, jog tretieji asmenys naudodamiesi Paslaugomis nepažeis šios 
Sutarties. Nepaisant aukščiau nurodyto, visais atvejais prieš Paslaugų teikėją atsakingas bus tik Paslaugų gavėjas. 

5.2. Paslaugų gavėjas pareiškia, kad prieš pasirašant Sutartį Paslaugos teikėjas jam išsamiai išaiškino ir supažindino su galiojančiomis 
Paslaugų teikėjo interneto svetainėje (www.ntt.lt), klientų aptarnavimo centruose ar kitais būdais viešai skelbiamais standartiniais 
Paslaugų teikimo dokumentais - standartine sutartimi, taip pat jos sudėtine dalimi esančiomis Taisyklėmis, specialiomis Paslaugų 
teikimo sąlygomis (jeigu tokios yra), specialiuose pasiūlymuose esančiomis sąlygomis (jeigu tokie yra), taip pat pasirašymui skirtais 
dokumentų projektais. Be to, Paslaugų gavėjas pareiškia, kad papildomai prieš pasirašydamas Sutartį pats asmeniškai susipažino su 
prieš tai minėtais dokumentais ir suprasdamas jų reikšmę įsipareigojo sąžiningai vykdyti Sutartį.  

5.3. Jei Šalis yra juridinis asmuo, tai jos atstovas asmeniškai patvirtina, kad jam yra suteikti visi reikalingi atstovaujamo juridinio 
asmens įgaliojimai, juridinio asmens organų sprendimai neprieštarauja imperatyviosioms Lietuvos Respublikos įstatymų normoms,  
juridinio asmens steigimo dokumentams, protingumo ar sąžiningumo principams, priimti visi būtini sprendimai, gauti leidimai bei 
sutikimai, reikalingi šios Sutarties pasirašymui, yra teisėti, tinkamai įforminti ir galiojantys. Atstovas patvirtina, kad ši Sutartis 
neprieštarauja atstovaujamojo juridinio asmens teisėms bei teisėtiems interesams ir už tai prisiima asmeninę atsakomybę prieš kitą 
Šalį.  

 

6. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

6.1. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais. 

6.2. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo momento. 

6.3. Paslaugų gavėjas įsipareigoja naudotis Paslaugomis kiekvienoje Paslaugų teikimo vietoje ne trumpiau nei Sutarties prieduose 
nurodytas Trumpiausias (minimalus) naudojimosi atitinkamomis Paslaugomis laikotarpis. Šis terminas kiekvienoje vietoje 
skaičiuojamas nuo Paslaugų teikimo pradžios.  

6.4. Sutartis gali būti nutraukta ar pasibaigia, kai dėl to Šalys susitaria raštu, taip pat kitais šioje Sutartyje numatytais atvejais. 

http://www.ntt.lt/


  

6.5. Jei Sutarties vykdymo laikotarpiu dalies Paslaugų teikimas nutraukiamas (pvz., Paslaugos gavėjas atsisako nuo dalies Paslaugų), 
Sutartis likusių Paslaugų atžvilgiu galioja toliau. 

6.6. Paslaugų teikėjas Taisyklėse nustatyta tvarka turi teisę pakeisti Paslaugų, papildomų paslaugų tarifus, kitas Sutarties nuostatas, 
įskaitant Taisykles ir Paslaugų teikimo sąlygas, apie tai informavęs Paslaugų gavėją. Taisyklių numatytais atvejais Paslaugų gavėjui 
nesutinkant su Sutarties pakeitimais (Paslaugų tarifų padidinimu, Taisyklių pakeitimu, kai Taisyklių pakeitimai taikomi Paslaugų 
gavėjui, ir kt.), Paslaugos gavėjas Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis turi teisę atsisakyti Sutarties. 

 

7. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

7.1. Šalių atsakomybę ir jo ribas apibrėžia Sutartis. 

7.2. Paslaugų gavėjui daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nesumokėjus už suteiktas paslaugas Paslaugų teikėjas turi teisę papildomai 
neperspėjęs nutraukti paslaugų teikimą (stabdyti Sutarties vykdymą). 

7.3. Ginčai tarp Šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Paslaugos teikėjo buveinę, taikant Lietuvos Respublikos 
materialinę teisę, išskyrus atvejus, kai Paslaugos gavėjas yra fizinis asmuo, kuomet ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos 
įstatymų nustatyta tvarka. 

 

8. SUTARTIES PRIEDAI 

8.1. Sutartyje nuorodos į Sutartį apima ir nuorodas į jos priedus, t.y. terminas „Sutartis“ reiškia ne tik šį dokumentą, bet ir jo  visus 
priedus, įskaitant Taisykles. 

8.2. Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek kitos Sutarties nuostatos nenustato kitaip, su sąlyga, jog tai neprieštarauja teisės aktų 
reikalavimams. 

 

9. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

Paslaugų teikėjas 
 

Paslaugų gavėjas 

UAB "Nacionalinis telekomunikacijų tinklas"  

Naugarduko g. 102, LT03160, Vilnius  

Įm. kodas 126138657  

PVM kodas LT261386515 .  

Tel. 8 5 205 6000  

    

 
___________________________________ 
(parašas) 
 
 
A.V.                                (Data) 

 
___________________________________ 
(parašas) 
 
 
A.V.                                (Data) 

  

 


