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Neriboti GB naudojantis „Facebooku“: 

 

Visi įsigiję bet kurį BITĖS planą „Lengviau“ BITĖS tinkle gali naudotis socialiniu tinklapiu „Facebook“ 

neskaičiuodami išnaudojamų duomenų Lietuvoje. Naudojantis „Facebooku“ keliaujant Europos 

Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse duomenys skaičiuojami iš mokėjimo plano 

suteikiamo duomenų kiekio naršyti ES / EEE šalyse.  

 

Naršydami „Facebook“ PRISIMINKITE: 

– Neriboti GB naudojantis „Facebooku“ galioja tol, kol turite neišnaudotų plano interneto duomenų arba 

nustatyta „Išlaidų kontrolės“ suma leidžia papildomai jų užsisakyti.  

– Keliaujant ES / EEE šalyse „Facebooke“ išnaudoti duomenys neapmokestinami tol, kol neišnaudoti 

plano suteikiami duomenys skirti naršyti ES arba nepažeisti ES leidžiami apribojimai. Apie ES 

nustatytus apribojimus naudojantis paslaugomis ES / EEE šalyse skaitykite  čia. 

– Keliaujant ne ES / EEE šalyse „Facebooke“ išnaudoti duomenys skaičiuojami ir apmokestinami pagal 

standartinę interneto telefone keliaujant ne ES / EEE kainodarą, kurią rasite čia. 

– Jums suteikiama galimybė naršyti „Facebooke“ neskaičiuojant mokėjimo plano suteikiamų d uomenų 

kiekio Lietuvoje tiek naršyklėje, tiek programėlėje „Facebook“. Įsitikinkite, kad jūsų telefone interneto 

nustatymai yra teisingi. 

– Tai, kad naršymas Lietuvoje nemokamas, visuomet patvirtins užrašas ekrano viršuje „Naršote 

nemokamai“ (angl. „Free Data“). 

– Jei naršydami naudosite nuorodas, vedančias už „Facebooko“ ribų (pvz., paspaudus nuorodą, 

atsidaro naujas naršyklės langas, vedantis į www.youtube.com), išnaudoti duomenys bus apmokestinti 

įprastais mokėjimo plane numatytais interneto telefone tarifais.  

– Taip pat galite naudoti ir programėlę „Facebook Messenger“, skirtą susirašinėti. Skambučiams šia 

programėle naudojami interneto duomenys apmokestinami standartiniais jūsų mokėjimo plane 

numatytais interneto telefone tarifais. 

– Iš esmės keičiantis „Facebooko“ teikiamų paslaugų apimčiai, BITĖ pasilieka teisę peržiūrėti šios 

paslaugos teikimo sąlygas. 

– Jums savo iniciatyva, ne dėl BITĖS kaltės, atsisakius šios paslaugos arba, jei pradėjus ja naudo tis, 

vėliau nuspręstumėte pakeisti planą į tokį, kuris nesuteikia neribotų GB naršyti „Facebooke“, ši paslauga 

jums automatiškai išsijungs, o naudojami duomenys bus apmokestinami jums taikomais standartiniais 

mobiliojo interneto telefone tarifais. 

http://www.bite.lt/
https://www.bite.lt/pagalba/es-apribojimai
https://www.bite.lt/paslaugos/rysys-uzsienyje
https://www.youtube.com/
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– Šiai paslaugai tiek Lietuvoje, tiek keliaujant ES / EEE šalyse galioja sąžiningo naudojimosi 
paslaugomis taisyklės, kurias rasite čia. 

 

Svarbu žinoti: 

– Pranešimai apie tai, kad „Facebook“ yra nemokamas, lietuvių kalba bus pateikiami tik tuo atveju, jei 

„Facebook“ yra naudojamas per naršyklę ir telefone yra naudojama lietuvių kalba. Kitais atvejais bus 

rodoma vadovaujantis telefono nustatymais (įprastai anglų kalba).  

– Naršant „Facebooke“ nemokamai taip pat suteikiamas ir visas turinys, esantis „Facebooko“ lange, t. 

y. vaizdo klipai, rodomi „Facebooko“ lange taip pat nebus apmokestinti. 

  

Pagrindiniai „Facebook“ pranešimai: 

– „Free Data“ („Naršote nemokamai“) – viršuje rodoma visada; 

– „You‘re using for Free with Bitė“ („BITĖS tinkle „Facebook“ naudojate nemokamai“) – rodoma 

prisijungus prie „Facebook“; 

– „Chat for f ree“ („Bendraukite nemokamai, išskyrus skambučius“) – „Facebook Messenger“ 

pranešimas.  

 

Jei naršant išeisite už „Facebook“ ribų (pvz. paspausite ant „YouTube“ nuorodos), Jums bus 

rodomas perspėjimas apie galimus mokesčius: 

– Pasirinkus „Continue“ („Tęsti“) – pasieksite turinį, ant kurio nuorodos spaudėte 

– Pasirinkus „Cancel“ („Atšaukti“) – grįšite atgal į „Facebook“ aplinką 

– „Continue and Don‘t Warn Again“ („Tęsti ir daugiau neperspėti“) arba prie šio punkto pažymėjus 

varnelę,  šis pranešimas daugiau nebus rodomas niekada. 
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