Paslauga „Vienas numeris“
Paslauga „Vienas numeris“ jums suteikia galimybę su vienu jūsų pasirinktu ir asmeniškai naudojamu
BITĖS balso paslaugų abonentiniu numeriu (toliau – Pagrindinis numeris) susieti du jūsų
išmaniuosius įrenginius – išmanųjį telefoną ir LTE laikrodį, palaikantį eSIM technologiją.
• Paslaugą „Vienas numeris“ galite aktyvuoti:
- BITĖS paslaugų sutarties pasirašymo metu;
- bet kuriuo metu prisijungę prie savo savitarnos svetainės www.manobite.lt. Savitarnoje galėsite
savarankiškai valdyti šią paslaugą ir priskirti prie Pagrindinio numerio vieną iš jūsų asmeniškai
naudojamų BITĖS abonentinių numerių. Pagrindinis numeris susiejamas su išmaniuoju telefonu
ir LTE laikrodžiu tik po to, kai BITEI į Pagrindinį numerį išsiuntus kontrolinį pranešimą dėl paslaugos
užsakymo, jūs iš Pagrindinio numerio BITEI išsiunčiate patvirtinimą trumpąja žinute su tekstu
„Taip“. Šiuo būdu taip pat turėsite galimybę išjungti paslaugą;
- bet kuriuo metu paskambinę klientų aptarnavimo numeriu +37069923230 arba 1501, arba atvykę į
bet kurį BITĖS saloną. Šiuo būdu taip pat turėsite galimybę išjungti paslaugą.
Jums susiejus savo išmanųjį telefoną ir LTE laikrodį su vienu jūsų naudojamu BITĖS abonentiniu
numeriu:
- visi įeinantys skambučiai ir SMS į jūsų pasirinktą Pagrindinį numerį pasieks abu susietus ir
veikiančius išmaniuosius įrenginius (išmanųjį telefoną ir išmanųjį laikrodį) tuo pačiu metu;
- galėsite skambinti ir siųsti SMS iš bet kurio susieto veikiančio įrenginio, o jūsų skambučio ar SMS
gavėjas savo įrenginyje matys tik Pagrindinį jūsų pasirinktą abonentinį numerį, nepaisant to, iš kurio
įrenginio inicijavote skambutį ar SMS;
- paslaugos naudojimo laikotarpiu, išeinantys skambučiai ir SMS skaičiuojami iš plano suteiktų
minučių ir SMS kiekio, priskirto tam abonentiniam numeriui, iš kurio faktiškai inicijuojamas
skambutis ar SMS.
Paslaugos funkcionalumai veikia tik užsisakius planą „Neribotas laikrodžiams“ ir tik abonentui esant
Lietuvos teritorijoje ir prisiregistravus prie Lietuvos teritorijoje esančių BITĖS mobiliojo ryšio stočių.
Abonentui prisijungus prie užsienio operatorių mobiliojo ryšio stočių („roaming“), skambučiai veiks tokiu
pačiu principu, kaip ir be šios paslaugos, t. y. kiekvienas išmanusis įrenginys skambučio ar SMS
išsiuntimo metu naudos savo abonentinį numerį.
Atkreipiame jūsų dėmesį, kad tuo atveju, jeigu norėsite susieti savo įrenginius su BITĖS abonentiniu
numeriu, kuris priklauso juridiniam asmeniui, reikalausime pateikti tokio juridinio asmens vadovo rašytinį
sutikimą dėl šios paslaugos aktyvavimo. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad bet kuriuo metu juridinis asmuo
turi teisę atšaukti tokį išduotą sutikimą. Po sutikimo atšaukimo BITĖ nedelsiant nutraukia paslaugos
teikimą.
Paslaugos teikimas taip pat nutraukiamas esant bent vienai iš šių sąlygų: (a) Jūs arba Pagrindinio
numerio savininkas sustabdo ar nutraukia naudojimąsi BITĖS elektroninių ryšių paslaugomis; (b)
Pagrindinis numeris ar eSIM numeris perkeliamas į kito operatoriaus tinklą; (c) pasikeičia pasirinkto
Pagrindinio numerio naudotojas ar savininkas; (d) pakeičiamas eSIM ar Pagrindinio numerio BITĖS
mokėjimo planas į kitą BITĖS planą; (e) f izinė SIM kortelė pakeičiama nauja; (f ) jūs arba Pagrindinio
numerio savininkas įsiskolina už BITĖS suteiktas paslaugas ir nepadengia įsiskolinimo daugiau kaip 30
(trisdešimt) kalendorinių dienų, dėl ko paslaugų teikimas apribojamas ar nutraukiamas.
•

Užsakydami „Vieno numerio“ paslaugą jūs patvirtinate, kad jums yra žinoma, kad šia paslauga gali
naudotis tik abiejų abonentinių numerių faktinis naudoto jas, t. y. eSIM numerio ir Pagrindinio numerio
faktinis naudotojas. Atsižvelgiant į tai, BITĖ nėra atsakinga nei už neteisėtą šios paslaugos naudojimą
ir teisės aktuose nurodytų reikalavimų, ginančių asmens teisę į privatumą, nesilaikymą, nei dėl to kilusią
žalą ir jos atlyginimą. Visa atsakomybė už atsakingą ir teisėtą paslaugos naudojimą, nepažeidžiant
asmens privatumo reikalavimų, tenka jums, kaip paslaugos naudotojui. Apie paslaugą BITĖS tinklapyje
rasite čia.
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