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PASLAUGOS „MOBILIOS ŠALYS“ TEIKIMO TAISYKLĖS 

 

1. Paslaugos „Mobilios šalys“ teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato viešojo telefono ryšio paslaugų 
(toliau – Paslaugos) teikimo tvarką ir sąlygas, reikalavimus Paslaugos teikėjui UAB „Nacionalinis 
telekomunikacijų tinklas“ (toliau NTT), atstovaujamam įgalioto atstovo (toliau – Teikėjas) ir Paslaugos 
gavėjui (toliau Abonentas). 

2. Teikėjas užtikrina, kad Abonentas visą parą galėtų prisijungti prie Teikėjo tinklo, naudodamas mobiliojo ryšio 
telefono aparatą. 

3. Abonentas prie Tiekėjo tinklo prisijungti gali tik naudodamas mobiliojo ryšio numerius, kuriuos yra nurodęs 
Teikėjui ir kuriems yra aktyvuota paslauga „Mobilios šalys“. 

4. Abonentas paslaugą gali naudoti 
4.1. Naudojant NTT turimą fiksuoto ryšio numerį  
4.2. Naudojant paslaugos Spykas numerį 
4.3. Naudojant NTT suteiktą virtualų numerį 

5. Abonentas gali užsakyti skambučio persiuntimo į mobilų numerį paslaugą ( kiekvienam paslaugai 
naudojamam NTT numeriui gali būti priskirtas vienas mobilus numeris i kurį bus galima priimti skambutį) 

6. Teikėjas turi teisę keisti abonento telefono numerį tik Abonento prašymu arba tuo atveju, kai keičiamas 
numeracijos planas, apie tai pranešęs Abonentui ne vėliau kaip prieš 30 dienų. 

7. Sąskaita už suteiktas Paslaugas Abonentui pateikiama nemokamai. Sąskaitoje už suteiktas Paslaugas 
nurodoma atsiskaitymo tvarka, suteikiamas skambučių pokalbių kredito limitas, bendrai suteiktų Paslaugų 
pinigų suma, taip pat išskiriama atskirai kiekviena suteiktos Paslaugos rūšis ir bendra suteiktos atitinkamos 
rūšies paslaugos kaina, nurodomi ir kiti mokesčiai, permoka ar skola (jeigu ji yra) ir bendra suma, kurią reikia 
sumokėti. 

8.  Abonentui paslaugai teikti naudojant NTT fiksuoto telefono numerį arba paslaugos Spykas numerį sąskaita 
pateikiama kartu su to numerio sąskaita. 

9. Abonentas numerį mobiliajame telefone turi rinkti tokia tvarka: 
 Surenka specialų NTT numerį 8 700 11223. 
 Įprogramuoja pauzę. 
 Surenka 00, šalies kodą, miesto kodą, abonento numerį, kuriam skambina, ir #. 
 Spaudžia skambinimo mygtuką. 

Pavyzdžiui:    870011223p00372510822109# 
10. Mobiliuose telefonuose pauzė programuojama taip: 

 Sony, Ericsson, Samsung – spausti * iki P raidės pasirodymo. 
 Nokia – tris kartus paspausti * (atsiranda p raidė). Kai kuriems modeliams * reikia spausti  keturis kartus. 
 Motorola – du kartus paspausti * (atsiranda rombo ženklas).  Kai kuriems modeliams reikia  spausti * iki P 

raidės pasirodymo. 
 Siemens – spausti 0 iki ženklo + pasirodymo. 

11. Tiekėjas rekomenduoja Abonentui skambinti įsiprogramuojant pauzę ir išsaugant įrašą telefono adresų 
knygelėje. Tada tereiks rasti šį įrašą adresų knygelėje ir spausti skambinimo mygtuką. 

12. Kitas telefono ryšio abonentas, kuriam skambina Abonentas, matys NTT telefono numerį, kuris yra priskirtas 
Abonentui.  

13. Kai kitas telefono ryšio abonentas atskambins į Abonentui priskirtą NTT telefono numerį, jis arba negalės 
atskambinti, arba bus sujungtas su mobiliojo ryšio numeriu, kurį yra nurodęs Abonentas. Abonentas 
abonentinės sutarties priede Nr. 1 nurodo kurią iš šių atskambinimo funkcijų renkasi  

14. Jeigu Abonentas nurodo atskambinimo į mobiliojo ryšio numerį funkciją, jis yra apmokestinamas už 
atskambinimo laiką kaip už skambutį į Lietuvos mobiliųjų operatorių tinklus pagal jam priskirtą NTT 
mokėjimo planą. 

15. Keitimas mobiliojo ryšio numerių, kuriems yra aktyvuota paslauga „Mobilios šalys“, yra apmokestinamas 
vienkartiniu 5 Lt mokesčiu, kuris yra įtraukiamas į artimiausio mėnesio sąskaita už telefono ryšio paslaugas. 

16. Abonentas ir Teikėjas pasirašydamas šias Teikėjo paslaugų teikimo taisykles įsipareigoja laikytis visų 
nurodytų punktų. 

17. Šalys susitaria, kad Teikėjo ir Abonento santykius, kurie neaprašyti šiose paslaugų teikimo taisyklėse, 
reglamentuoja 2003 m. spalio 31 d. Nr. IV-138  Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės direktoriaus įsakymu dėl viešojo telefono ryšio paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo 

 


