
PASLAUGV TEIKTMO SUTARTTS
2016 m.lapkridio I d., Vilnius

Mes, Donatas Surgailis, veikiantis pagal Vilniaus apskrities valstybines mokesdiq inspekcijos
2006 m. liepos 27 d. i5duot4 individualios veiklos paZymqNr. (27.259)-332-1935, atstovaujantis projektui
ahost.lt (toliau - ir Teikejas), ir Kelmds Jono Graiii[no gimnazija (buveines adresas Raseiniq g. l. LT-
86140, Kelme), atstovaujama 5i4 Sutarti pasira5iusio asmens, (toliau - ir Vartotojas), sudarome 5iq Sutarti:

1 Sutarties objektas - virtualaus serverio (hostingo) nuoma (toliau - ir Paslauga) pagal Sios
Sutarties 3 punkte apraiyt4 paslaugos specifikacij4. Paslaugai identifikuoti naudojamas adresas -
,jggimnazija.lt".

2. Tiek, kiek 5i Sutartis nenustato ko kito, Teikejo ir Vartotojo tarpusavio santykius,
isipareigojimus, paslaugq teikimo ir kitas susijusias s4lygas, kiek tai susijg su Sios Sutarties objektu, nustato
,,Ahost.lt paslaugq teikimo ir naudojimo sqlygos ir taisykles", kurios yra neatskiriama Sios Sutarties dalis ir
yra vie5ai skelbiamos Teikejo intemeto svetaineje adresu http://www.ahost.lt.

3. Paslaugos specifikacija:
3. 1. pagrindiniai duomenys:

Paslausos olanas: PRO
Disko vieta serveryie duomenims*: 10000 MB
Menesinis** duomenu srautas: Neriboiamas
MvSOL duomenu baziu skaidius: Neriboiamas
El. paito deZudiu skaidrus: Neriboiamas
Palaikomos interneto svetainiu skaidius: Neriboiamas
Palaikomi domenai: Neriboiama

* | sunaudojam4 disko viet4 lskaiEiuojamos visos Vartotdo paskyroje serveryje esanEios bylos, MySQL duomenq baziq
dydZiai, laikomi el. laiSkai, sisteminiai Zumalai (angl.,,,logs').

** Duomenq srautas skaidiuojamas nuo alitinkamo mdnesio I dienos 0 val. 0 min. 0 sek., iki to paties menesio
paskutines dienos 23 val. 59 min. 59 sek.

3.2. Sios Sutarties 3.1 punkte neapLtelgf.a Paslaugos specifikacija yra pateikiama Teikejo intemeto
svetainej e adresu http://www.ahost.ltlhostin gas/.

3.3. Teikejas isipareigoja u.Ztikrinti, jog Paslaugos uisakymo metu buvusi Paslaugos specifikacija
bUtq keidiama tik Vartotojo naudai ir jo interesams uZtikrinti. Sis ribo3imas netaikomas Paslaugos teikimui
bltinos programines ir technines irangos atnaujinimui.

4. Paslaugos kaina:
4.1. vieno m€nesio Paslaugos kaina 5,7 Euro, o metq 57,00 Euro (penkiasde5imt septyni eurai 00

cnt.) uZ metus;
5. Minimalus atsiskaitymo uZ paslaugas laikotarpis yra I menuo. Vartotojas turi teisg atsiskaityti ir

uZ ilgesni (iki 12 menesiq) paslaugos naudojimosi laikotarpi, skaidiuojam4 menesiais.
6. UZ Paslaug4 Vartotojas turi apmoketi priei pradedamas ja naudotis. Paslauga galioja ir yra

teikiama iki pasibaigia terminas, iki kurios ji yra apmoketa. Siekdamas pratgsti uZsalgrtos Paslaugos
galiojimq iki turimos aktyvios Paslaugos galiojimo termino pabaigos Vartotojas turi apmoketi jam i5raiyt4
s4skait4 iSankstiniam apmokejimui.

7. PasiraSydamas 5i4 Sutart!, Vartotojas paWirtina, jog yra i5samiai susipaZings su jos nuostatomis
bei yra susipaZings ir sutinka laikytis Sios Sutarties 2 punkte nurodytq ,,Ahost.lt paslaugq teikimo ir
naudojimo s{VSU ir taisykliq" nuostatq.

8. Si sutartis isigalioja nuo pasira5ymo dienos.
9. Sutartis sura5yta dviem egzemplioriais-po vien4 kiekvienai Saliai. Abu egzemplioriai

turi vienod4 juriding gali4.
Donatas Surgailis

Gimnazii os direktorius
Rimas Bielskis

Medeinos g. 9 -65, LT -061 4l Vilnius
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