
 
KABELINĖS TELEVIZIJOS  PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS 

 
Marijampolė              200__ m. __________________ ______ d. 
 

Uždaroji akcinė bendrovė “ Marsatas ”  (toliau – „Marsatas”), atstovaujama direktoriaus 
_________________________________________________, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir 
________________________________________ asm. kodas ___________________  (toliau - Abonentas),  gyvenantis  
_______________________________ g. _____, _________________, tel. Nr. __________________ sudarė šią sutartį. 
 

 
I.  SUTARTIES OBJEKTAS 

1. „Marsatas” teikia Abonentui kabelinės televizijos paslaugas (toliau - Paslaugos), o Abonentas jas apmoka šios 
sutarties nustatyta tvarka. 

2. „Marsatas” prijungia Abonentui vieną abonentinį įvadą (kabelį) prie „Marsatas ” kabelinės televizijos  tinklo. Vidaus 
tinklą bute Abonentas įsirengia savo lėšomis. 

 
II.  ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

1.  „Marsatas” įsipareigoja: 
1.1. Pradėti teikti Paslaugas per ____ d. po sutarties pasirašymo ir _____ Lt įrengimo mokesčio sumokėjimo.  
1.2. Teikti užsakytas Paslaugas 24 val. per parą, užtikrindama tinklo galiniame taške ne mažesnį kaip 57 dBµV signalo 

lygį.  
1.3. Po Abonento pranešimo apie Paslaugų sutrikimą atstatyti Paslaugų teikimą per vieną darbo dieną, išskyrus 

Abonento įrangos gedimo atvejį. Neatstačius nurodytu laiku – perskaičiuoti mokestį už Paslaugas. „Marsatas” 
neatsako už Paslaugų teikimo sutrikimus, įvykusius ne dėl jos kalties. 

1.4. Ne vėliau kaip prieš 3 dienas informuoti Abonentą pranešimu „Marsatas” informaciniame kabelinės televizijos 
kanale apie visus numatomus televizijos programų transliavimo pakeitimus. 

2.  Abonentas įsipareigoja: 
2.1. Be „Marsato” leidimo nepertvarkyti abonentinio įvado. 

 2.2. Pastebėjus kabelinės televizijos kabelių ir įrangos pažeidimus ar programų retransliavimo trukdžius, nedelsiant apie 
tai pranešti „Marsatui”. 

2.3. Suteikti galimybę „ Marsato” atstovui saugiai prieiti prie jo valdoje esančių kabelinės televizijos tinklo įrenginių 
bei juos aptarnauti. 

2.4. Atlyginti dėl jo kaltės „Marsatui” padarytą žalą, jei sugadinamas arba prarandamas „Marsatui” priklausantis 
kabelinės televizijos įvadinis kabelis ir kita įranga. 

2.5.  Neleisti naudotis savo buto abonentiniu įvadu trečiai šaliai. 
2.6. Pateikti „Marsatui” savo asmens duomenis (įmonės rekvizitus). Abonentas sutinka, kad jo duomenys būtų tvarkomi 

automatiniu būdu „Marsato” veiklos tikslais 
2.7. Išsikeliant gyventi į kitą gyvenamą vietą, ar norint nutraukti sutartį, prieš 30 dienų apie tai pranešti „Marsatui” 

raštu. 
2.8. Nutraukdamas  sutartį  pilnai atsiskaito „Marsatui” už suteiktas paslaugas. 
 

III.  ŠALIŲ TEISĖS  
1.  „Marsatas” turi teisę: 
1.1. Laikinai (ne ilgiau kaip 24 valandoms) nutraukti Paslaugų teikimą Abonentui, kai tai yra būtina kabelinės 

televizijos tinklo statybos, remonto ar profilaktikos darbams atlikti. Apie Paslaugų teikimo nutraukimo ar 
apribojimo priežastį „Marsatas” nedelsdamas informuoja Abonentą. 

1.2. Abonentui nevykdant sutarties reikalavimų, vienašališkai laikinai nutraukti Paslaugų teikimą ir informuoti 
Abonentą apie Paslaugų teikimo nutraukimo priežastį arba nutraukti sutartį praėjus 5 (penkioms) darbo dienoms po 
Abonento įspėjimo raštu ir reikalauti pagal šią sutartį priklausančių mokėjimų ir žalos atlyginimo. Abonentui, 
atjungtam už įsiskolinimą, Paslaugų teikimas atnaujinamas jam apmokėjus įsiskolinimą.  

1.3. Keisti Paslaugų įkainius, perspėjant Abonentą prieš 15 (penkiolika) dienų, jei įkainių kitimas susijęs su lito kurso 
arba ekonominių veiklos sąlygų (elektros energijos, ryšio linijų ir kitų „Marsato” veiklą įtakojančių įkainių) kitimu, 
visais kitais atvejais – prieš 30 (trisdešimt) dienų.  

1.4. Kaupti ir tvarkyti automatiniu būdu Abonento asmens duomenis, reikalingus „ Marsato” veiklai. 
1.5. Teikti trečiai šaliai duomenis apie skolininkus, išieškant įsiskolinimus už „ Marsato” suteiktas Paslaugas.                                                                               
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2.  Abonentas turi teisę: 
2.1. Mokėti abonentinį mokestį avansu. 
2.2. Laikinai atsisakyti Paslaugų, raštu įspėjęs „Marsatą” prieš 5 (penkias) darbo dienas. 
2.3. Nutraukti šią sutartį, raštu įspėjęs „Marsatą” prieš 30 (trisdešimt) dienų. 
2.4. Nutraukti šią sutartį nuo įkainių už Paslaugas pakeitimo dienos, prieš tai raštu įspėjęs „Marsatą”,  jeigu jo netenkina 

nauji įkainiai.   
2.5. Keisti gaunamų paslaugų apimtį ir/arba parametrus nuo kito po einamojo mėnesio pirmos dienos, raštu įspėjęs „ 

Marsatą” prieš 5 (penkias) darbo dienas.  
2.6. Gauti naujausią informaciją apie teikiamas Paslaugas ir jų kainą abonentiniame skyriuje, per „Marsato” informacinį 

kanalą arba interneto svetainėje www.marsatas.lt. 
 

 IV. ATSISKAITYMO TVARKA 
1. Abonentas atsiskaito už Paslaugas pagal sutarties priede nurodytus įkainius.  
2. „Marsatas“ pateikia Abonentui mokėjimo pranešimą už Paslaugas iki einamojo mėnesio 15 dienos. 
3. Abonentas apmoka abonentinį mokestį iki mokėjimo pranešime nurodytos datos.  
4. Visos papildomos „Marsato” išlaidos, susijusios su Abonento skolos išieškojimu, pilnai dengiamos Abonento 

sąskaita. 
5. Abonento pretenzijos dėl skolų už Paslaugas nagrinėjamos remiantis Abonento pateiktais dokumentais, 

patvirtinančiais mokesčio už Paslaugas apmokėjimą.    
 

V.  NENUGALIMA JĖGA 
1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį sutartinių prievolių nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos (force 

majeure) aplinkybių. Šalis, negalinti įvykdyti savo sutartinių prievolių dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, privalo kuo 
skubiau apie tai pranešti kitai šaliai.   

 
VI.  SUTARTIES GALIOJIMO LAIKAS 

1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos ir galioja  ____________________. 
2. Pasibaigus terminuotos sutarties galiojimo terminui sutartis lieka galioti neterminuotai, jeigu Abonentas iki sutarties 

termino pabaigos raštu nepareiškia noro atsisakyti tolesnio Paslaugų gavimo.                                                                   
VII. KITOS SĄLYGOS 

1. „ Marsatas” neatsako už gedimus Abonento bute. Už jų šalinimą (įrenginių remontą) apmoka Abonentas. 
2. Abonento savavališko Paslaugų pakeitimo atveju („Marsato” teikiamo Paslaugų paketo pakeitimas, melagingi 

prisistatymai ir t.t.), „Marsatas” atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės ir įsipareigojimų Abonentui ar trečiai 
šaliai, susijusių su šiomis Paslaugomis. 

3. Visi ginčai dėl sutarties vykdymo sprendžiami šalių susitarimu arba įstatymų nustatyta tvarka. 
 

 Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. 
 

PRIDEDAMA. Kabelinės televizijos abonentinio mokesčio tarifai galiojantys sutarties pasirašymo dieną. 
 
UAB “Marsatas“                Abonentas  
________________________________________  Asmens / įmonės kodas ________________________   
Įmonės kodas  151189696  Adresas _____________________________________ 
Adresas Kokolos g. 1-28, Marijampolė  Telefonas ____________________________________ 
__________________________________       __________________________________________           
                           (pareigos)      (vardas, pavardė) 
__________________________________    __________________________ 

        (vardas, pavardė)                       (parašas ) 
____________________________                        

     (parašas)              
 A.V.       A.V.                    
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