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*16505348* UAB "Bitė Lietuva"  Žemaitės g. 15 03504 Vilnius   Specialiosios paslaugų teikimo sąlygos, Nr.   Data  
 
Pardavėjas (juridinis asmuo)  
Pardavėjas (fizinis asmuo)  Pardavimo vieta  
Prekybinio salono kodas  Klientų aptarnavimo centro numeris 1501 
 
Kliento pavadinimas / asmens vardas, pavardė  
Tipas  
Įmonės vardu pasirašiusio asmens vardas, pavardė  Įgaliojimo numeris  
Įmonės kodas  Įmonės PVM mokėtojo kodas  Asmens / įgalioto asmens kodas  Paso / identifikavimo kortelės Nr.  
Sąskaitos pateikimo būdas  
Kontaktinis adresas  
Registracijos adresas  
Kontaktinis telefono numeris  El. paštas  
Sąskaita už paslaugas pateikiama  bendroje sąskaitoje, mokėtojo kodas:   
Klientas pasižada naudotis paslaugomis  
Kliento mobiliojo telefono  numeris  
SIM serijos numeris   
Įrangos tipas  Įrangos Nr. (IMEI)  Įrangos vertė       Pradinė įmoka ir mokestis už atminties laikmeną      
Nuolaida įrangai   Įrangos mokestis    
Draudimo mokestis  Išsamiau apie įrangos draudimą priede  
Pasirinktas mokėjimo planas  
  
Papildomos paslaugos, 

   

Nuolaidos ir Įsipareigojimai    

Kita  Kiti duomenys:________________________________________________________________________ 
Norime informuoti Jus apie naujausius savo pasiūlymus, ar sutinkate juos gauti?  TAIP  NE  
Pasirinkimą galite pakeisti paskambinę Klientų aptarnavimo telefonu 1501 (nemokamai). 
Pastabos Slaptažodis, norint prisidėti numerių grupę savitarnos svetainėje:  
Be šių Specialiųjų sąlygų paslaugų teikimui taikomos ir Bendrosios sąlygos, kurių aktualią redakciją visada rasite www.bite.lt arba atvykę į bet kurį Bitės saloną. Pasirašydami žemiau Jūs patvirtinate, kad gavote, susipažinote bei sutinkate su Bendrosiomis paslaugų teikimo sąlygomis, jų keitimo tvarka, taip pat šiomis Specialiosiomis sąlygomis su atitinkamais priedais, kuriuose numatyti mokėjimo planai bei Jūsų papildomai pasirinktos paslaugos ir užtikrinate Jūsų pateiktos informacijos tikrumą. 
ATKREIPKITE DĖMESĮ:  

 SU PIRMĄJA SĄSKAITA  Eur  
VIENKARTINIS ADMINISTRAVIMO MOKESTIS  

  

    
  

Vardas, pavardė ir parašas Pardavėjo parašas 
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 Versija 51 galioja nuo 2016-06-01 BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS 

 
 

 
Kas yra Jūsų paslaugų teikėjas? 
UAB „Bitė Lietuva“ („Bitė“), įmonės kodas 110688998. 
 Kokias paslaugas mes Jums teikiame? 
„Bitė“ teikia Jums elektroninių ryšių (balso telefonijos, trumpųjų žinučių siuntimo (SMS), MMS, duomenų perdavimo ir kitas) paslaugas, kad galėtumėte bendrauti Lietuvoje ir užsienyje. Jūsų pasirinktos paslaugos yra nurodytos Specialiosiose paslaugų teikimo sąlygose (toliau – Specialios sąlygos). 
 Kada galėsite pradėti naudotis „Bitės“ paslaugomis? 
Telefono numerį Jums suteiksime susitarę dėl Specialiųjų sąlygų. Jūs taip pat galite perkelti savo turimą telefono numerį iš kito paslaugų teikėjo tinklo į mūsų.   Paslaugomis galėsite pradėti naudotis per 1 (vieną) darbo dieną nuo susitarimo dėl paslaugų teikimo sąlygų dienos arba perkėlus Jums priklausantį telefono numerį į „Bitės“ tinklą.  Ką įsipareigoja „Bitė“ ? 
Teiksime Jums kokybiškas paslaugas visą parą visoje „Bitės“ ryšio tinklo veikimo teritorijoje. Apie paslaugų teikimo sutrikimus galite mums pranešti paskambinę trumpuoju telefono numeriu 119. Mes tai labai vertiname.  Paslaugų teikimo sutrikimus pasistengsime pašalinti nedelsiant, bet kokiu atveju ne ilgiau nei per 1 (vieną) dieną. Tinklo profilaktikos darbus atliksime mažiausios tinklo apkrovos valandomis, kad Jums būtų kuo patogiau.  Nemokamai pakeisime dėl gamybos defekto netinkamą naudoti SIM kortelę. Jei prarastumėte arba sugadintumėte SIM kortelę, tuomet ją galėsime pakeisti tik Jūsų sąskaita.    Suteiksime garantiją įrangai, kurią Jūs įsigijote iš „Bitės“. Garantinio aptarnavimo sąlygas pateiksime kartu su perkama įranga.  Atlyginsime Jūsų tiesioginius nuostolius (išlaidas), kuriuos patyrėte dėl negautų ar nekokybiškų paslaugų, kai dėl mūsų kaltės negalėjote tinkamai naudotis paslaugomis. Nuostoliai atlyginami suteikiant nemokamų paslaugų už sumą, lygią nuostolių dydžiui. Negautos pajamos ir kiti netiesioginiai nuostoliai nebus atlyginami.   Užtikrinsime ryšio slaptumą bei Jūsų duomenų apsaugą. 
 
Ko paprašysime iš Jūsų? 
Pateikti apie save tikslius ir teisingus duomenis, reikalingus paslaugoms teikti. Gali būti, jog paprašysime Jūsų pateikti informacijos tikrumą įrodančius dokumentus – nenustebkite, tiesiog tokia tvarka.  Pranešti mums apie savo duomenų pasikeitimus ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas. Tuomet būsite tikri, kad gaunate iš mūsų visą Jums reikalingą informaciją.  Nedelsiant pranešti mums, jei prarastumėte SIM kortelę ar įrangą.  Tai padaryti galite paskambinę mūsų Klientų aptarnavimo telefono numeriu 1501. Šį pranešimą per 3 (tris) dienas prašysime patvirtinti raštu. Gavusi pranešimą apie SIM kortelės ar įrangos praradimą, „Bitė“ sustabdo paslaugų teikimą, tuo apsaugodama Jus nuo neplanuotų išlaidų ar kitų nemalonumų.    Jei įrenginius (telefono aparatą, modemą ir kt.) įsigyjate ne pas mus, rekomenduotume įsigyti juos iš įgaliotų tokių įrenginių gamintojų atstovų, priešingu atveju įrenginiai gali būti sugadinti, nekokybiški ir sukels Jums nepatogumų, taip pat gali būti pakeisti įrenginių identifikacijos kodai, ir tokiu atveju mes Jums paslaugų suteikti, deja, negalėsime.  

Naudotis mūsų paslaugomis savo asmeniniais tikslais ar tiesioginei įmonės veiklai vykdyti ir nenaudoti Jums suteikto numerio, įrangos ar paslaugų telekomunikacinei veiklai vykdyti komerciniais tikslais. Tokia Jūsų veikla gali pažeisti kitų mūsų klientų teisę žinoti skambinančiojo numerį ar kitaip riboti jų galimybę naudotis mūsų paslaugomis, todėl tokiais atvejais galime apriboti Jums teikiamas paslaugas ir paprašyti atlyginti mūsų tiesioginius nuostolius.  Laiku mokėti už paslaugas. 
 
Kokios yra kainos? 
Visą informaciją apie paslaugų kainas ir mokesčius galite sužinoti apsilankę „Bitės“ salonuose, svetainėje www.bite.lt arba paskambinę Klientų aptarnavimo telefonu 1501.  Jūs galite pasirinkti labiausiai Jums tinkantį mokėjimo planą. Jums teikiamos paslaugos bus apmokestintos pagal Jūsų pasirinktame mokėjimo plane numatytas paslaugų kainas ir mokesčius. Jums teikiamos papildomos paslaugos, nenurodytos mokėjimo plane, apmokestinamos pagal tuo metu galiojančias kainas.  Jūs galite pasinaudoti mūsų siūlomomis akcijomis. Atkreipiame dėmesį, jog akcijos galioja ribotą laiką. Akcijai pasibaigus, Jums bus taikomos standartinės Jūsų pasirinktame mokėjimo plane numatytos paslaugų kainos ir mokesčiai.  
Kokios yra paslaugų apmokėjimo sąlygos?  
„Bitė“ teikia Jums atidėto mokėjimo paslaugas. Galite rinktis Jums patogesnį variantą: naudotis paslaugomis visą mėnesį ir už jas atsiskaityti praėjus dar mėnesiui arba sumokėti už paslaugas avansu.  Sąskaitą už suteiktas paslaugas, taip pat už trečiųjų asmenų Jums suteiktas Jūsų užsakytas paslaugas ir prekes pateiksime kartą per mėnesį; ataskaitinis laikotarpis apima laiką nuo mėnesio pirmos iki paskutinės dienos. Užmokestis už naudojimąsi paslaugomis užsienyje (tarptinklinio ryšio paslauga) gali būti įtrauktas į kito, nei suteiktos tarptinklinio ryšio paslaugos, mėnesio sąskaitą.   Sąskaitą išsiųsime Jums per 10 (dešimt) dienų nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Sąskaitą turėtumėte apmokėti per vieną mėnesį nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Jums nesumokėjus laiku, „Bitė“ gali paprašyti sumokėti 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą mokėti dieną nuo laiku nesumokėtos sumos, nes mes planuojame savo finansus lygiai taip pat, kaip ir Jūs.  Jūs galite pasirinkti, ar sąskaitą gauti elektroniniu paštu, ar savitarnos svetainėje, adresu: mano.bite.lt. Sąskaita pateikiama nemokamai.  Jūsų pageidavimu sąskaitą galime pristatyti kitokiu būdu (paštu, per kurjerį ir pan.) už atskirą užmokestį, kurį galite rasti tinklalapyje www.bite.lt.  Jei Jūs dėl kokių nors priežasčių negausite sąskaitos laiku, prašome paskambinti mums telefonu 1500 ir mes suteiksime Jums informaciją apie mokėtiną sumą.  Apmokėti sąskaitą galite mokėjimo pavedimu arba grynaisiais Jūsų pasirinktame banke, tiesioginio debeto būdu, internetu ir kitais būdais, apie kuriuos galite sužinoti adresu: www.bite.lt.  Jei norėsite analizuoti savo bendravimo įpročius išsamiau, pateiksime detalią sąskaitą, papildomas sąskaitos detales ir kitus Jus dominančius duomenis apie paslaugas. Užmokestis už šią duomenų pateikimo paslaugą grindžiamas sąnaudomis ir skelbiamas adresu: www.bite.lt.  Jeigu turite keletą įsiskolinimų „Bitei“ ir mokėdami nenurodėte, kurį įsiskolinimą norite padengti, iš Jūsų gautą įmoką paskirstysime savo nuožiūra. 
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Kur kreiptis, jei turite klausimų? 
Jei turite klausimų, kviečiame Jus užeiti į bet kurį „Bitės“ saloną, kur Jūsų visuomet laukiame. Salonų adresus rasite mūsų svetainėje internete www.bite.lt. Jūs taip pat galite parašyti mums elektroniniu paštu administracija@bite.lt arba paskambinti Klientų aptarnavimo telefonu 1501.   Savo klientus mes stengiamės aptarnauti kuo greičiau, tačiau, jei žiūrėsime iš teisinės pusės, teisės aktai numato galimybę atsakyti per 14 dienų nuo prašymo gavimo dienos.  Tikime, jog ginčų dėl mūsų teikiamų paslaugų/parduodamos įrangos nekils, tačiau, jei taip atsitiktų, visada siūlysime ginčą spręsti taikiai. Jei mūsų siūlomas taikus ginčo sprendimo būdas Jums nebus priimtinas, dėl mūsų teikiamų paslaugų Jūs galite kreiptis į Ryšių reguliavimo tarnybą (Algirdo g. 27A, LT-03219 Vilnius, www.rrt.lt), o dėl parduotos įrangos kokybės į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, www.vvtat.lt). Jūs taip pat galite kreiptis tiesiogiai į teismą.  

 
Kada paslaugų teikimas gali būti laikinai sustabdytas ar apribotas? 
Jei prireiks, Jūs galite laikinai atsisakyti mūsų paslaugų. Kreipkitės į „Bitę“ ir mes susitarsime dėl konkrečių sąlygų, atsižvelgę į Jūsų situaciją. Turėtumėte žinoti, kad tuo atveju, jei buvome sutarę dėl minimalaus naudojimosi mūsų paslaugomis termino, laikas, kai paslaugų teikimas bus sustabdytas, į šį laikotarpį neįskaičiuojamas.   „Bitė“ gali be išankstinio įspėjimo laikinai apriboti Jums galimybę skambinti (siųsti trumpąsias žinutes, naudotis internetu), jei: (a) Jūs esate mums skolingas; (b) gavome pranešimą apie SIM kortelės ir (arba) įrenginio praradimą; (c) pažeidžiate sąžiningo naudojimosi paslaugomis taisykles; (d) paslaugomis naudojatės tokiu būdu, kuris kelia grėsmę „Bitės“ tinklui, pažeidžia kitų mūsų klientų teisę žinoti skambinančiojo numerį ar kitaip riboja mūsų klientų galimybę naudotis mūsų paslaugomis; (e) suteiktų paslaugų vertė viršija Jūsų avansu įmokėtą sumą.  Pasiliekame sau teisę laikinai apriboti Jums teikiamas paslaugas ir tuo atveju, jei pastebėtume neįprastą ar labai intensyvų Jūsų naudojimąsi paslaugomis, o su Jumis nepavyktų susisiekti. Tuo siekiame apsaugoti Jus nuo situacijos, kai, praradus telefoną, sukčiavimo atvejais ir panašiose situacijose mokėtina suma tampa netikėtai didelė.  Net ir tuo atveju, jei atsitiks taip, kad paslaugų teikimą apribosime, galėsite skambinti nemokamu Klientų aptarnavimo telefonu 1501, pagalbos tarnybų numeriais ir priimti nemokamus skambučius. Išnykus jau nurodytoms aplinkybėms, paslaugas stengsimės atnaujinti kuo greičiau, t. y. ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną. Atnaujindama sustabdytų paslaugų teikimą, „Bitė“ gali paprašyti Jūsų sumokėti pakartotinio įjungimo mokestį.   Kada paslaugų teikimas gali būti nutrauktas? 
Paslaugos Jums teikiamos šiose Bendrosiose paslaugų teikimo sąlygose numatyta tvarka, taip pat vadovaujantis Specialiosiomis sąlygomis, kuriose nurodomos Jūsų pasirinktos paslaugos, mokėjimo planai ir kitos individualiai su Jumis sutartos sąlygos.  Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos taikomos visiems mūsų klientams. Jos yra sąlygotos mūsų naudojamų ilgalaikių technologinių sprendimų bei procesų, todėl bus keičiamos labai retai, išskyrus atvejus, kai norėsime pagerinti Jums teikiamų paslaugų sąlygas arba situacija rinkoje keistųsi iš esmės. Aktualią Bendrųjų paslaugų teikimo sąlygų redakciją visada rasite svetainėje www.bite.lt arba atvykę į bet kurį mūsų saloną. Esant prieštaravimams tarp Bendrųjų paslaugų teikimo sąlygų ir mūsų individualiai aptartų sąlygų, galios mūsų individualiai su Jumis aptartos Specialiosios sąlygos.     Jei pageidaujate, galite bet kada atsisakyti mūsų paslaugų. Tačiau mes visuomet norime  žinoti, kodėl nusprendėte tai padaryti, nes tai suteikia mums galimybę pasitaisyti ir dėl Jūsų stengtis dar labiau. Todėl apie savo ketinimus prašytume pranešti mums iš anksto.   

Tuo atveju, jei kartu su mūsų paslaugomis išsimokėtinai buvote įsigiję telefono aparatą, modemą ar kitą įrangą, Jums atsisakius mūsų paslaugų, prašysime Jūsų sumokėti visas likusias įmokas iš karto ir visiškai atsiskaityti už šią įrangą. Už įrangą mokėtinas sumas pateiksime paskutinėje sąskaitoje.   „Bitė“ gali nutraukti Jums teikiamas paslaugas ir/ar apriboti galimybę naudotis telefono aparatu, bet to imsimės tik išimtiniais atvejais - Jums nesusimokėjus už paslaugas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų. Nenorime tikėti, jog taip gali nutikti, tačiau bet kokiu atveju įspėsime Jus apie tai ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas. 
 
Kokios yra sąžiningo naudojimosi paslaugomis taisyklės? 
Mes esame sąžiningi su savo klientais, todėl tikimės, jog Jūs, kaip ir 
daugelis mūsų klientų, būsite sąžiningi su mumis ir kitais mūsų klientais. 
Norėdami tai užtikrinti, sukūrėme sąžiningo naudojimosi taisykles. 
 
Sąžiningo naudojimosi taisyklės – tai taisyklės, kurių prašysime laikytis 
naudojantis mūsų neribotų pokalbių, SMS ar neriboto mobiliojo 
interneto paslaugomis. Jas sukūrėme ne veltui – siekdami, kad Jūs ir kiti 
mūsų klientai gautų kokybiškiausias mūsų paslaugas ir patirtų visus 
naudojimosi „Bitės“ paslaugomis privalumus. Šios taisyklės mums yra 
labai svarbios, todėl tikimės, kad taip pat jas gerbsite. Taisyklių 
nesilaikymą būsime priversti vertinti kaip mūsų susitarimo pažeidimą. 
 
Pasirašydami sutartį, Jūs nuoširdžiai pasižadate laikytis sąžiningo 
naudojimosi paslaugomis taisyklių, kurias pateikiame toliau. 
 
Taigi kas būtų laikoma nesąžiningu naudojimusi paslaugomis? 
 
Esmė labai paprasta – mūsų neribotų skambučių paslaugos,  neribotos 
trumposios žinutės (SMS) ir neribotas mobilusis internetas yra skirti 
žmonėms bendrauti ir tenkinti kitiems asmeniniams poreikiams. Todėl 
nesąžiningais laikysime visus skambučius ir trumpąsias žinutes (SMS), 
kurių tikslas nėra bendravimas tarp žmonių. Atkreipiame Jūsų dėmesį, 
jog, priklausomai nuo Jūsų pasirinkto mokėjimo plano, neribotas 
internetas gali būti skiriamas tik Jums ir tik naudojimui Jūsų 
mobiliajame telefone. Todėl tokiais atvejais nesąžiningu gali būti 
pripažintas neriboto interneto naudojimas tokiuose įrenginiuose kaip planšetės, asmeniniai kompiuteriai, maršrutizatoriai, modemai ir pan. ar 
dalijimasis internetu su kitais interneto vartotojais arba kitais Jums 
priklausančiais įrenginiais. Nesąžiningu naudojimusi bus laikomas ir 
nepagrįstai didelio SMS, skambučių arba mobiliojo interneto srauto 
siuntimas, priėmimas arba dalijimasis, arba kitoks vartojimas, kuris 
pagal savo pobūdį, apimtį ar trukmę yra neįprastas tokios paslaugos 
vartotojams, iš esmės neatitinka įprasto vidutinio mūsų kliento 
vartojimo įpročių ir yra nepanašus į racionalų naudojimąsi paslaugomis 
asmeninėms reikmėms.  
  
Kitaip tariant, viskas bus sąžininga ir teisinga, jei Jūs:  Prisijungėte prie mūsų, nes norite naudotis „Bitės“ paslaugomis, o 

ne dėl kitų priežasčių. 
 Mūsų SIM kortelę naudosite išskirtinai bendrauti su kitais žmonėmis 

arba naršyti internete savo asmeninėms reikmėms.  Mūsų SIM kortelę naudosite tik mobiliajame telefone, kurio 
nenaudosite kaip maršrutizatoriaus (angl. Wi-Fi Hotspot) arba 
modemo (angl. Tethering) kitiems įrenginiams.  Naudodamiesi mūsų paslaugomis, neteiksite ryšio paslaugų kitiems. 

 Mūsų (ar mūsų klientų) sąskaita nesieksite piniginės naudos sau; 
neperparduosite mūsų paslaugų ar jų dalies kitiems asmenims.  Neskambinsite ir nesiųsite nepageidaujamų ar trumpųjų žinučių ir 
kitaip nepiktnaudžiausite mūsų paslaugomis verslo ar rinkodaros 
tikslais.  Nenaudosite mūsų paslaugų telemarketingo ar klientų aptarnavimo 
veiklai vykdyti.  Nebandysite pasipelnyti iš „Bitės“ ar kitų operatorių.  Naudositės mūsų paslaugomis (ir šiuo tikslu suteikta SIM kortele) 
asmeniškai ir neleisite jomis ar Jums suteikta SIM kortele naudotis 
kitiems asmenims be išankstinio mūsų sutikimo, t. y. paslaugos, 
SIM kortelės ar galinio įrenginio nenaudosite tam, kad 
perduotumėte duomenis kitiems vartotojams ar peradresuotumėte 
duomenis į kitus įrenginius.  Naudodamiesi mūsų paslaugomis, nebandysite pasipelnyti iš 
skirtumo tarp Jums taikomo tarifo, tinklų sujungimo mokesčio ir kitų 
rinkoje galiojančių kainų. 
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 Nenaudosite mūsų SIM kortelės įrangoje, kuri Lietuvoje yra 
draudžiama, arba įrangoje, kuri pagal Jūsų pasirinktą mokėjimo 
planą tokiam įrenginiui nėra skirta, pavyzdžiui, vietoj telefono 
aparato naudojamas asmeninis kompiuteris, planšetė, 
maršrutizatorius, modemas ir pan.  Nenaudosite mūsų SIM kortelės, Jums suteikto telefono 
numerio ar įrangos jokiai neteisėtai veiklai, taip pat susijusiai su 
piktnaudžiavimu ar sukčiavimu. Jūs privalote užtikrinti, kad 
Jums suteikta SIM kortelė, įranga ar telefono numeris nebūtų 
naudojami nusikalstamai veiklai vykdyti. 

 
Konkrečiam mokėjimo planui taikomas sąžiningo naudojimosi 
paslaugomis sąlygas visada galėsite rasti prie mokėjimo plano 
aprašymo, todėl siūlome su šiomis sąlygomis susipažinti prieš 
nusprendžiant, kuris mokėjimo planas labiausiai atitinka Jūsų 
poreikius.  
 
Norime priminti, kad, pažeidę sąžiningo naudojimosi taisykles, kartu 
pažeisite ir mūsų susitarimą. Tokiu atveju, priklausomai nuo 
pažeidimo sunkumo, mes pasiliekame teisę nedelsdami (visai ar iš 
dalies) apriboti Jums teikiamas paslaugas arba pasiūlyti Jums kitą 
mokėjimo planą, tačiau tikimės, jog to neprireiks. Apie atsisakymą 
teikti paslaugas arba siūlomą kitą mokėjimo planą pranešime Jums 
vienu iš šių būdų: raštu, trumpąja žinute (SMS), elektroniniu paštu 
arba susisiekę su Jumis telefonu. Apribojus Jums teikiamas 
paslaugas Jūs ir toliau galėsite skambinti nemokamu Klientų 
aptarnavimo telefonu 1501, bendruoju pagalbos numeriu 112 ir 
kitais nemokamais telefonų numeriais. Jei kartu su mūsų 
paslaugomis išsimokėtinai buvote įsigiję telefono aparatą, modemą 
ar kitą įrangą, Jums pažeidus mūsų susitarimo sąlygas ir dėl to 
apribojus Jums teikiamas paslaugas, prašysime Jus sumokėti visas 
likusias įmokas iš karto ir visiškai atsiskaityti už šią įrangą. Už įrangą 
mokėtinas sumas pateiksime paskutinėje sąskaitoje. Kaip jau 
minėjome, tikimės, kad šių veiksmų imtis tikrai neteks. 
 
Be to, pastebėję, jog mūsų paslaugomis naudojatės nesąžiningai, 
pasiliekame teisę ir ateityje neteikti Jums paslaugų. 
 
Pabaigoje norime priminti, kad Jūs esate atsakingas už tai, kaip yra naudojamasi Jums suteikta SIM kortele, įranga ar telefono numeriu. Todėl prašysime Jūsų užtikrinti, kad tie šeimos nariai, kurie naudojasi Jums suteikta SIM kortele, įranga ar telefono numeriu, taip pat laikytųsi sąžiningo naudojimosi paslaugomis sąlygų. Suprantame, kad tai nėra pati smagiausia tema prie vakarienės stalo, bet, jei žinote, kad Jūsų įranga naudosis kiti, prašome juos taip pat supažindinti su šiomis sąlygomis. Jei pametėte ar kitaip praradote SIM kortelę ar įrangą, nedelsdami praneškite mums klientų aptarnavimo telefonu 1501. Tik taip galėsime užkirsti kelią nesąžiningam ir neteisėtam SIM kortelės ar įrangos panaudojimui. 
 
Kada sąlygos gali būti keičiamos?  
Paslaugų teikimo sąlygos paprastai keičiamos šalių susitarimu, išskyrus toliau nurodytus atvejus:  (a) „Bitė“ gali keisti paslaugų teikimo sąlygas, paslaugas, funkcijas ir pajėgumus, taip pat paslaugų kainas ir mokesčius bei mokėjimo tvarką, pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitoms objektyvioms priežastims. 
(b) Jeigu Lietuvos Respublikos atsakingos institucijos priims sprendimus, kuriais bus pakeisti Specialiųjų sąlygų pasirašymo dieną taikomi nacionaliniai ar tarptautiniai mokesčiai, rinkliavos ar bet kokios kitos piniginės prievolės, susijusios su „Bitės“ ūkine komercine veikla ar teikiamų paslaugų bei parduodamų prekių 

apmokestinimu, „Bitė“ turi teisę atitinkamai pakeisti pagal Specialiąsias sąlygas teikiamų paslaugų kainą, tačiau ne daugiau, nei ją paveikė pasikeitusios aplinkybės. Tokiu atveju kainų pasikeitimas nebus laikomas paslaugų teikimo sąlygų ar kainų pakeitimu.  Apie sąlygų pasikeitimą būtinai informuosime Jus prieš 30 (trisdešimt) dienų.  
Ar Jūsų duomenys yra saugūs? 
Jūsų duomenys bei su Jumis susiję srauto duomenys naudojami paslaugų ir atsiskaitymų už suteiktas paslaugas apskaitos, asmens mokumo vertinimo, įsiskolinimo valdymo bei tiesioginės rinkodaros tikslais. Kitais tikslais naudosime Jūsų duomenis tik tokiu atveju, jei tokia pareiga yra numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose arba gavę Jūsų sutikimą.  „Bitė“ tvarko tokius su Jumis susijusius srauto duomenis: telekomunikacijų įvykio data ir laikas, kliento telefono numeris, telefono ryšio numeris, į kurį nukreiptas skambutis (SMS, MMS), skambučio trukmė, vietovės žyma (celė), tarptautinis judriojo ryšio abonento identifikatorius (IMSI), tarptautinis judriojo ryšio įrangos identifikatorius (IMEI),  duomenų perdavimo sesijos kreipties taškas, IP adresai, duomenų kiekis, telekomunikacijų įvykio žymos, taip pat kitus duomenis, numatytus Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme. Srauto duomenys tvarkomi 6 (šešis) mėnesius nuo ryšio datos, išskyrus atvejus, kai sąskaita yra teisėtai užginčyta arba duomenys yra reikalingi įsiskolinimams išieškoti, taip pat kitais minėtame įstatyme numatytais atvejais.  Mes dirbame dėl savo klientų, todėl Jums pirmiesiems stengiamės pranešti džiugiausias „BITĖS“ naujienas. Pažadame informuoti Jus kiekvieną kartą, kai turėsime Jums naudingų pasiūlymų, jei pageidausite juos gauti. Atsiklausime Jūsų nuomonės ir Jūsų sutikimą/nesutikimą aiškiai nurodysime Specialiosiose sąlygose. Savo pasirinkimą galėsite bet kada pakeisti paskambinę mums Klientų aptarnavimo telefonu 1501 ar atėję į mūsų saloną.   Pasiliekame teisę atskleisti Jūsų duomenis ir su Jumis susijusius srauto duomenis tretiesiems asmenims – kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams,  Pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, Jūs bet kada galite susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, taip pat įstatymų nustatyta tvarka turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.   Turėtumėte žinoti, jog, siekdami kontroliuoti klientų aptarnavimo kokybę, galime įrašyti Jūsų pokalbius su „Bitės“ Klientų aptarnavimo konsultantu.  Jūs turite teisę nuspręsti, ar Jūsų duomenys (vardas, pavardė, pavadinimas, telefono numeris ir adresas) bus įtraukti į viešai prieinamus telefonų sąrašus. Jums pateikus atitinkamą prašymą, „Bitė“ sudarys sąlygas įtraukti Jūsų duomenis į viešai prieinamus telefonų sąrašus.  Ačiū, kad perskaitėte viską iki pabaigos. Žinome, kad teisinių dokumentų skaitymas tikrai nėra pats maloniausias užsiėmimas. Tačiau, kai visi taškai ant „i“ sudėlioti, belieka palinkėti smagių ir prasmingų pokalbių, o mes užtikrinsime, kad jie vyktų sklandžiai ir Jums palankiausiomis sąlygomis. 
 
 

 
 


