
SPECIALIOSIOS PRANEŠIMŲ SIUNTIMO SPRENDIMŲ SĄLYGOS: 
PASIŪLYMAS VERSLUI

2011 m.   gegužės 25 d. vesrija  

Sąvokos:

Diegimo mokestis: Mokestis, kurį Klientas moka OVH už jo užsakytos paslaugos įdiegimą.

Domenas: Adresas (URL), kurį sudaro pagrindinis pavadinimas ir plėtinys, pavyzdžiui „ovh.com“.

Domeno administratorius: Fizinis asmuo, turintis teisę keisti domeno konfigūraciją, DNS serverius ir t.t.

Elektroninių pranešimų siuntimas: Paslauga, suteikianti galimybę siųsti ir gauti elektroninius laiškus.

Naudotojas: Galutinis Paslaugos naudotojas.

OVH interneto svetainė: Bendrovės OVH interneto svetainė, prieinama adresu http://www.ovh.lt naudojantis  
interneto ryšiu.  

Paskyra: Kliento sukurta ir išimtinai naudotojui skirta bendra pranešimų siuntimo erdvė. Kiekviena paskyra  
sukuriama Exchange licencijos pagrindu ir turi savo saugyklą.     

Paslaugos aktyvavimas:  Patvirtinusi Kliento apmokėjimą, OVH aktyvuoja Paslaugą, t.y.  suteikia Klientui  
Paslaugą ir jos administravimui reikalingus prieigos kodus.

Pranešimų siuntimo sprendimas: Paslauga, kurią sudaro elektroninių pranešimų siuntimo, kalendorių, failų  
saugyklų ir kitos funkcijos.  

Registratorius:  Tarptautinės domenų ir  plėtinių valdymo organizacijos ICANN patvirtinta įstaiga, valdanti  
techninę įrangą, per kurią domenų registravimo užklausas galima pateikti registrui.

SSL sertifikatas (Sertifikatas): Skaitmeniniu  būdu (pagal  ITU X509 3 versijos reikalavimus)  pasirašytas  
elektroninis duomenų failas, kurį suteikia sertifikavimo įstaiga, siekdama identifikuoti fizinį asmenį ar ūkio  
subjektą,  pageidaujantį  užsiimti  komercine  veikla  internete  ir  naudojantį  skaitmeninį  parašą,  kuriuo  
identifikuojamas asmuo, turintis leidimą naudoti šį skaitmeninį parašą, taip pat viešojo rakto kopija, serijos  
numeris, skaitmeninio sertifikato ir OVH suteikto skaitmeninio parašo naudojimo laikotarpis. 

Valdymo  sąsaja: OVH interneto  svetainėje  Klientui  prieinama  sritis  „Tvarkytuvas“,  prie  kurios  Klientas  
prisijungia nurodęs Kliento identifikatorių (ID) ir slaptažodį. 
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1 STRAIPSNIS: TIKSLAS

Šių specialiųjų sąlygų, papildančių OVH Pagrindinės paslaugų teikimo sutarties sąlygas, tikslas – nustatyti 
technines  ir  finansines  sąlygas,  taikomas  pranešimų  siuntimo  sprendimams,  kuriuos  teikia  OVH 
pasitelkdama „Microsoft® Exchange“ pagrindu pačios OVH sukurtus sprendimus. Šiomis sąlygomis taip pat 
apibrėžiamos sutartinės nuostatos, kurių Klientas įsipareigoja laikytis Paslaugos užsakymo ir  naudojimo 
metu.  

Jeigu tarp šių specialiųjų sąlygų ir pagrindinių sąlygų atsiranda prieštaravimų, pirmiausia atsižvelgiama į šį 
dokumentą. 

2 STRAIPSNIS: PRIEMONĖS

Paslauga prieinama Klientui, naudojantis interneto ryšiu. OVH komercinis pranešimų siuntimo sprendimas 
sukurtas „Microsoft® Exchange“ pagrindu. Klientui suteikiama ne tik elektroninio susirašinėjimo galimybė, 
bet ir bendram darbui paruošta erdvė, kurioje galima keistis failais, talpinti asmeninius kalendorius ir t.t. Dėl 
aukštųjų  šios Paslaugos  technologijų,  OVH atsako tik  už Paslaugos naudojimui  reikalingas priemones, 
tačiau nėra atsakinga už tolesnį  naudojimąsi  Paslauga ir  su  tokiu  naudojimusi  susijusius sutrikimus ar 
klaidas.   

3 STRAIPSNIS: PASLAUGOS APRAŠYMAS

Paslauga  –  tai  „Microsoft  Exchange“  sprendimu  paremtas  elektroninio  susirašinėjimo  pasiūlymas, 
suteikiantis galimybę ne tik siųsti / gauti el. laiškus, bet ir dalintis resursais ar informacija bendram darbui 
paruoštoje erdvėje, naudojant toje pačioje Paslaugoje sukurtas paskyras. Tokiais resursais ar informacija 
gali būti, pavyzdžiui, kalendoriai, įvykiai, failai, darbo užduotys ir t.t.  

Paslauga  yra  prieinama skirtingu  lygmeniu,  yra  nuolat  plėtojama,  Klientui  suteikiant  įvairias  prieigas  ir 
pritaikymo asmeniniam naudojimui galimybę, atsižvelgiant į sukurtas paskyras.

4 STRAIPSNIS: PASLAUGOS UŽSAKYMO SĄLYGOS

Klientas, pageidaujantis užsisakyti Paslaugą, privalo turėti: 
- OVH valdomą domeną ir šio domeno administratoriaus teises;  
- galiojantį SSL sertifikatą, susietą su užsakomos Paslaugos domenu. 

OVH  negarantuoja  Paslaugos  suderinamumo  su  visais  prieinamais  domenų  plėtiniais.  Pavyzdžiui,  šių 
sąlygų surašymo dieną, iš visų OVH siūlomų plėtinių nustatytas vienintelis su Paslauga nesuderinamas 
plėtinys  –  .TEL.  OVH  rekomenduoja  Klientui  patikrinti  OVH  svetainėje  jo  administruojamo  domeno 
suderinamumą su Paslauga.
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Prieš  pateikdamas  Paslaugos  užsakymą,  Klientas  visų  pirma  turi  būti  savo  domeno  administratorius. 
Siekiant  užtikrinti  tinkamą  Paslaugos  įdiegimą,  gali  prireikti  papildomai  atlikti  domeno  pavadinimo 
konfigūracijos operacijas.   

Klientui, turinčiam OVH įregistruotą domeną, gali  būti  suteiktas nemokamas SSL sertifikatas su sąlyga, 
jeigu  sertifikatas  prieš  tai  nebuvo  susietas  su  OVH  neregistruotu  Kliento  domenu.  Tokiu  atveju,  SSL 
sertifikatas bus naudojamas patvirtinus ir laikantis SSL paslaugai taikomų sutartinių įsipareigojimų.

Jeigu Kliento domeną buvo įregistravęs kitas registratorius (ne OVH), ir OVH nebuvo suteikusi Klientui jokio 
SSL sertifikato, OVH suteiks Klientui SSL sertifikatą, kurį jis turės patvirtinti per TXT lauką.        

Klientas turi nurodyti TXT lauke ir patvirtinti OVH valdymo sąsajoje savo domeną, kad OVH galėtų įsitikinti, 
jog  Klientas  tikrai  yra  savo  domeno  administratorius.  Laiku  negavusi  patvirtinimo,  OVH  neprisiima 
atsakomybės dėl pavėluoto Paslaugos įdiegimo. 

Prieš  pateikdamas  Paslaugos  užsakymą,  Klientas,  įprasta  paslaugų  užsakymui  taikoma  tvarka,  turi 
patvirtinti, kad jis susipažino ir sutinka su šio straipsnio nuostatomis, priešingu atveju, jis turi teisę atsisakyti 
Paslaugos, kaip numatyta Pagrindinės paslaugų teikimo sutarties sąlygose.  

5 STRAIPSNIS: PASLAUGŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS

OVH, patvirtinusi Kliento užsakymą, pradės diegti Paslaugą. Klientui reikės prisijungti prie savo valdymo 
sąsajos ir sukonfigūruoti Paslaugą.  

Klientas turėtų tiksliai nurodyti domeną, kuriame jis pageidauja įdiegti Paslaugą, taip pat domeno techninę 
konfigūraciją ir su jo SSL sertifikatu susijusią informaciją. 

Klientas,  tiesiogiai  per  savo  valdymo  sąsają,  OVH  valdomuose  domenuose  sukuria  paskyras,  už  jas 
atsiskaitydamas kiekvieną mėnesį, kaip numatyta šių sąlygų 9 straipsnyje. 

OVH suteikia Klientui galimybę pasirinkti paskyras iš OVH siūlomų, pagal jų funkcionalumą. OVH pasilieka 
teisę pridėti naują ar tobulinti esamą paskyrų funkcionalumą.

Klientas  turėtų  pasirinkti,  kokias  funkcijas  jis  pageidauja  priskirti  kiekvienam  naudotojui,  ir  užsakyti 
atitinkamas paskyras. Klientas gali užsakyti įvairias paskyras toje pačioje Paslaugoje. 

Kiekvieną mėnesį Klientui bus išrašoma sąskaita: viena sumos dalis mokama už tai, kad Pasiūlymas būtų 
atnaujintas  kitą  mėnesį,  kita  sumos  dalis  mokama už  visas  naujas  su  Pasiūlymu susijusias  paskyras, 
sukurtas praėjusį kalendorinį mėnesį.   

6 STRAIPSNIS: OVH ĮSIPAREIGOJIMAI 

OVH įsipareigoja rūpestingai ir atsakingai teikti kokybiškas paslaugas pagal patyrusiam ir profesionaliam 
atitinkamų paslaugų teikėjui keliamus reikalavimus ir techninius pajėgumus. 
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OVH įsipareigoja:
6.1. Palaikyti tinkamą techninės įrangos, kurioje įdiegta Kliento paslauga, funkcionavimą. 

6.2. Užtikrinti  prieigą internetu  prie Kliento  valdymo sąsajos ir  Paslaugos.  OVH taip  pat  pasilieka teisę 
laikinai riboti Paslaugos teikimą, jei Paslaugos funkcionavimui pagerinti reikalinga techninė diagnostika ir 
(ar) remontas – ne ilgiau, nei reikia įvardintiems veiksmams atlikti. Apie planuojamą diagnostiką ar remontą 
OVH įsipareigoja pranešti Klientui kontaktais, nurodytais Kliento paskyroje. OVH neatsako už bet kokius 
Kliento duomenų sugadinimus ar praradimus, jeigu Klientas nesilaikė sąlygų 8.4.p. nustatytų rekomendacijų 
ir nesiėmė papildomų priemonių savo duomenims išsaugoti. 

6.3. Operatyviai  imtis  veiksmų  gavus  Kliento  pranešimą  apie  įvykusį  įrangos  gedimą,  nesusijusį  su 
netinkamu naudojimusi Paslauga.  

6.4. Užtikrinti geriausią priemonių funkcionavimo kokybę pagal visuotinai priimtus profesinius standartus ir 
tarnybinę etiką.

6.5. Užtikrinti  Kliento  duomenų  konfidencialumą  su  sąlyga,  kad  Klientas  tinkamai  sukonfigūruoja  su 
Paslauga susijusias prieigas, kaip numatyta šių sąlygų 8 straipsnyje.   

7 STRAIPSNIS: OVH TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ 

OVH pasilieka teisę nutraukti Paslaugos teikimą Klientui, jeigu Kliento sukonfigūruota Paslauga kelia pavojų 
OVH  prieglobos  platformos  saugumo  palaikymui  dėl  netinkamo,  neapdairaus  ar  neteisėto  Paslaugos 
naudojimo. Šiuo atveju, OVH, apie saugumui keliamą pavojų, jo pašalinimo terminus ir Paslaugos teikimo 
nutraukimą informuoja Klientą iš anksto, kiek įmanoma skubiau ir pagal turimas galimybes. 

OVH neprisiima atsakomybės už Kliento ar jo Paslaugos naudotojų skelbiamą garsinę, vaizdinę, tekstinę 
informaciją, formas ar kitus per Kliento paslaugą prieinamus ar perduodamus duomenis, kad ir kokie jie 
būtų.  

OVH neprisiima atsakomybės už Kliento interneto ryšio operatorių ir tiekėjų visišką ar dalinį įsipareigojimų 
nevykdymą.     

Siunčiant elektroninius pranešimus, OVH negarantuoja, kad Kliento ar jo Paslaugos naudotojo siunčiamas 
el.  laiškas  bus  sėkmingai  išsiųstas,  jeigu  siunčiamo  pranešimo  dydis  viršija  10  MB,  t.  y.  standartinį 
pranešimo dydį, kurį naudoja elektroninių pranešimų paslaugos teikėjai. 

Siekdama užtikrinti Paslaugos saugumą ar tinkamą jos funkcionavimą, OVH pasilieka teisę apriboti prieigos 
prie Paslaugos technines charakteristikas, duomenų perdavimo spartą ir prieigos prie platformos sąlygas ar 
blokuoti bet kurį prisijungimą iš tinklų ar IP adresų, kuriuos OVH laiko nesaugiais ar kenkėjiškais. 

OVH neprisiima  atsakomybės  už  netinkamą  Paslaugos  veikimą  dėl  Kliento  atlikto  Paslaugos 
sukonfigūravimo. OVH primena, kad Klientas pats savo nuožiūra nustato maksimalų skaičių paskyrų, kurios 
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gali būti įdiegtos jo Paslaugoje. OVH rekomenduoja Klientui konfigūruoti ne daugiau nei tūkstantį (1000) 
paskyrų jo užsakytoje Paslaugoje. 

OVH pasilieka teisę laikinai sustabdyti  Paslaugos teikimą, jeigu ji  naudojama nesilaikant šių specialiųjų 
sąlygų ar OVH Pagrindinės paslaugų teikimo sutarties sąlygų, galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, ar 
pažeidžiant trečiųjų asmenų teises, arba jeigu OVH gauna atitinkamą prašymą iš teismo ar kitų įstatymais 
įgaliotų kompetentingų institucijų. Be to, šių institucijų pagrįstu reikalavimu, OVH įsipareigoja suteikti prieigą 
prie Kliento duomenų. 

8 STRAIPSNIS: KLIENTO ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ 

8.1. Klientas veikia kaip nepriklausomas subjektas ir pats prisiima atsakomybę už savo veiksmų keliamą 
riziką ir pavojų. Klientas pats atsako už jo Paslaugoje naudojamas paslaugas, programas ar programinę 
įrangą, už perduodamą, platinamą ar gaunamą informaciją, jos naudojimą ir atnaujinimą, taip pat už visus 
failus,  įskaitant  adresų  failus.  Klientas  įsipareigoja  nepažeisti  ir  gerbti  trečiųjų  asmenų  teises,  ypač 
asmenines ir intelektinės nuosavybės teises, tokias kaip autorių, patentų ar prekės ženklo savininkų teises. 
Todėl OVH neatsako už Kliento perduodamos, platinamos ar gaunamos informacijos turinį, jos naudojimą ir 
atnaujinimą, taip pat už visus failus, įskaitant adresų failus, kad ir kokia ta informacija būtų. 

Klientas  sutinka,  jog  OVH  nėra  atsakinga  už  bet  kokias  teisines  pasekmes  dėl  neteisėtų  Paslaugos 
naudojimo veiksmų ir neprisiima jokios atsakomybės už duomenų, kuriuos Klientas pateikia naudotojams, 
panaudojimą.

Klientas taip pat sutinka, jog paaiškėjus, kad Klientas internetu naudoja brukalų siuntimo techniką (SPAM), 
OVH dėl tokių jo veiksmų gali be išankstinio įspėjimo nutraukti paslaugų teikimą. 

Jeigu  Klientas  nesilaiko  aukščiau  įvardintų  draudimų  ir  atlieka  kitus  aukščiau  įvardintus  neteisėtus 
veiksmus,  šiuo  šalių  susitarimu  už  paslaugas  sumokėti  pinigai  įskaitomi  kaip  bauda  už  šių  sąlygų 
pažeidimus, ir Klientui nėra grąžinami. 

8.2.  Klientas  prisiima  atsakomybę  už  visas  Paslaugos  funkcionavimo  pasekmes,  atsiradusias  dėl  jo 
darbuotojų,  Paslaugos  naudotojų  ar  bet  kurio  asmens,  kuriam  Klientas  atskleidė  prisijungimui  prie 
Paslaugos  reikalingą(-us)  slaptažodį(-ius),  veiksmų.  Klientas  ir/ar  Paslaugos  naudotojai  taip  pat  patys 
atsako už suteikto(-ų) slaptažodžio(-ų) praradimą.  

8.3. Klientas  pats  atsako  už  šiai  Paslaugai  užsakomų  paskyrų  įdiegimą,  valdymą,  administravimą  ir 
pašalinimą.  Klientas  turėtų  užtikrinti,  kad  naudotojų  prieiga  prie  paskyrų  ir  bendram darbui  paruoštoje 
erdvėje  saugomi  duomenys  bus  tinkamai  valdomi.  Klientas  įsipareigoja  sugeneruoti  slaptažodžius 
kiekvienai pagal šios Paslaugos teikimo sąlygas sukurtai paskyrai.       

Tačiau OVH neprisiima atsakomybės dėl įsilaužimo į Kliento valdymo sąsają ar paskyras, jeigu pastarąjį 
sukėlė Kliento veiksmai ar neveikimas, susiję su netinkamu prieigų ar paskyrų valdymu.    
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8.4. OVH neatlieka Kliento duomenų atsarginių kopijų. Todėl Klientas pats atsako už Paslaugoje  saugomų 
duomenų atsarginių kopijų kūrimą ir  duomenų išsaugojimą. OVH rekomenduoja Klientui kiekvieną dieną 
pasidaryti atsargines kopijas patikimoje saugykloje.  

8.5.  Klientas prieš pašalindamas paskyrą turi pats pasidaryti visų reikiamų duomenų atsargines kopijas. 
Klientas sutinka, jog jam pašalinus paskyrą, OVH pašalins visus jo paskyros duomenis.

8.6. Klientas įsipareigoja pats užtikrinti duomenų saugumą ir tinkamą prieigų prie paskyrų valdymą.    

8.7. OVH primena, kad naudodamas Paslaugą Klientas pats atsako už siunčiamų ir gaunamų duomenų 
saugumą  ir  konfidencialumą  bei  komercinių  paslapčių  išsaugojimą  ir  gali  būti  patrauktas  civilinėn 
atsakomybėn  už  nuostolius,  padarytus  tretiesiems  asmenims  dėl  komercinių  ar  profesinių  paslapčių 
atskleidimo LR Civilinio  Kodekso 6.245 –  6.250 str.,  1.116 str.  nustatytais  pagrindais  ar  baudžiamojon 
atsakomybėn dėl komercinio šnipinėjimo ar komercinės paslapties atskleidimo LR Baudžiamojo kodekso 
209 str. 210 str. nustatytais pagrindais.

8.8. Klientas garantuoja, kad jis yra ir bus domeno administratoriumi visą Paslaugos naudojimo laikotarpį. 

8.9. Klientas įsipareigoja nepažeisti teisių į OVH ar į bendrovės „Microsoft®“ prekės ženklus.  

9 STRAIPSNIS: ĮKAINIAI IR APMOKĖJIMAS 

Įkainiai,  taikomi  pranešimų  siuntimo  sprendimams,  prieinami  OVH  interneto  svetainėje  adresu: 
http://www.ovh.lt/.   

Kiekvieno  kalendorinio  mėnesio  pabaigoje  Klientui  bus  pateikiama  sąskaita  už  Paslaugos  teikimą  kitą 
mėnesį, pagal galiojančius mėnesinius įkainius.     

Be to,  OVH paskaičiuos per šį  laikotarpį  aktyvuotų (mėnesio eigoje galiojusių ar  galiojančių)  didžiausią 
paskyrų  skaičių,  ir  Klientui  pateiks  sąskaitą,  kurioje  bus  nurodyti  kiekvienam  paskyros  tipui  taikomi 
mėnesiniai įkainiai. Visa mokėtina suma Klientui bus nurodyta kitoje sąskaitoje. 

Pavyzdžiui, jeigu 20-ąją mėnesio dieną Klientas turi 15 standartinių paskyrų, ir tai buvo didžiausias paskyrų 
skaičius,  kurį  Klientas  aktyvavo  per  Paslaugos  teikimo  mėnesį,  OVH  išrašys  Klientui  sąskaitą  už  15 
standartinių paskyrų pagal kiekvienam paskyros tipui taikomus mėnesinius įkainius, kurie nurodomi OVH 
interneto svetainėje adresu: http://www.ovh.lt/.

Už  bet  kuriuos  pasirinktus  Paslaugos  nustatymus  bus  išrašyta  sąskaita  pagal  kiekvienam  nustatymui 
taikomas sąlygas, pateiktas OVH interneto svetainėje adresu: http://www.ovh.lt/.  Pavyzdžiui, sąskaita gali būti 
išrašyta už vienkartinį, mėnesinį ar metinį Paslaugos naudojimą, pagal pasirinktus nustatymus.   

10 STRAIPSNIS: PASLAUGOS TRUKMĖ IR ATNAUJINIMAS

Paslaugos trukmė nustatoma mėnesiui su galimybe ją atnaujinti.  
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Einamojo Paslaugos naudojimo mėnesio pabaigoje OVH atsiųs Klientui išankstinę sąskaitą už Paslaugos 
atnaujinimą ir naudojamas paskyras, kaip nurodyta 9 straipsnyje.     

Jeigu  OVH negauna  ar  nepatvirtina  užsakymo  apmokėjimo  iki  5-osios  kito  mėnesio  dienos,  OVH gali 
sustabdyti Paslaugos teikimą Klientui ir visas šiai Paslaugai užsakytas paskyras. 

Gavus apmokėjimą, Paslauga turi  būti  atnaujinta per  48 valandas, tačiau jeigu iki  7-osios kito mėnesio 
dienos  OVH  nepatvirtina  mokėjimo,  Klientas  sutinka  ir  patvirtina,  jog  OVH  turi  teisę  pašalinti  Kliento 
Paslaugą ir visus joje saugomus duomenis.

Pavėluoto mokėjimo pasekmės

Neatliktas  ar  negautas  mokėjimas už  Paslaugą  (pvz.,  atšaukus  mokėjimą ar  esant  lėšų trūkumui)  bus 
laikomas pavėluotu mokėjimu. 

Jeigu OVH nepateikia rašytinio sutikimo, kad mokėjimas gali būti atliktas kitu nurodytu laiku, šalys šiomis 
sąlygomis susitaria, jog laiku nesumokėjus visos ar dalies nurodytos sumos, kaip numatyta sutartyje, OVH 
pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo:        

- reikalauti, kad Klientas nedelsiant sumokėtų visą likusią sumą, kaip numatyta sutarties ar sąlygų 
pagrindu išrašytose sąskaitose, kad ir koks būtų numatytas mokėjimo būdas; 
-  savo  nuožiūra  sustabdyti  ar  nutraukti  bet  kurio  galiojančio  užsakymo  vykdymą,  kol  Klientas 
sumokės visą reikiamą sumą;  
- taikyti palūkanas, kurių norma nustatoma pagal LR Civilinį kodeksą arba LR Mokėjimų, atliekamų 
pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą; 
- sustabdyti visas teikiamas paslaugas, nepriklausomai nuo jų pobūdžio, taip pat  nutraukti sutartį. 

Visi Kliento pareiškimai, nusiskundimai dėl atsiskaitymo ir paslaugų teikimo kokybės turi būti išdėstyti raštu 
ir  nusiųsti  OVH  pagalbos  tarnybai  per  5  dienas  nuo  sąskaitos  už  Paslaugos  atnaujinimą  pateikimo 
momento. 

Jeigu OVH ar bendrovė „Microsoft®“  patiria su paslaugų apmokėjimu susijusių išlaidų (pvz.,  išlaidų dėl 
vėluojančių apmokėjimų išieškojimo, dėl netinkamo naudojimosi Paslauga, pažeidžiant šių sąlygų nuostatas 
ir pan.), OVH informuoja apie tai Klientą ir perduoda jam tai įrodančius dokumentus bei sąskaitas faktūras. 
Tokiu atveju, Klientas įsipareigoja atlyginti nurodytą pagrįstą sumą litais. 

11 STRAIPSNIS: TEISĖ ATSISAKYTI

Klientas  (taikoma  Vartotojams,  kaip  juos  apibrėžia  LR  vartotojų  teisių  apsaugos  įstatymas)  sutinka 
nedelsiant  atlikti  mokėjimą  nuo  jo  užsakymo  patvirtinimo  momento.  Patvirtinus  mokėjimą,  Klientui  bus 
suteikta prieiga prie  jo valdymo sąsajos ir prie bendrų pranešimų siuntimo paslaugos, taip pat galimybė 
užsakyti pasirinktas paskyras. 

Klientas turi teisę atsisakyti  užsakytos Paslaugos, kaip numatyta  Pagrindinės paslaugų teikimo sutarties 
sąlygų 11 straipsnyje. 
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