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Sveikiname Jus įsigijus interneto MEZON išankstinio mokėjimo paslaugų pakuotę.
MEZON – tai spartusis belaidis internetas, kurį galite pasiimti su savimi visur! MEZON ryšys
išsiskiria didele sparta, paprastumu naudoti ir patikimumu. Norėdami pradėti naudotis internetu
MEZON atlikite du paprastus veiksmus:
• įdiekite MEZON USB modemo tvarkykles;
• įjunkite (aktyvinkite) paslaugą;
Tai atlikę Jūs iš karto galėsite mėgautis visais interneto MEZON privalumais – Jūsų sąskaita
jau yra papildyta tam tikra pinigų suma.

1. Kaip įdiegti MEZON USB modemo tvarkykles savo kompiuteryje?
1) Įkiškite USB modemą į kompiuterio lizdą – automatiškai pasileis USB modemo programinė įranga
(atsiradusį langą „Found new hardware wizard“ uždarykite).
2) Įsijungus MEZON įdiegimo vedliui „Connection manager“, spauskite „Toliau“.
3) Įdiegimas prasidės paspaudus mygtuką „Įdiegti“.
4) Įdiegimui pasibaigus, spauskite „Baigti“.
5) Spauskite ant darbastalio atsiradusią piktograma MEZON CM ir būsite prijungti prie sparčiojo MEZON ryšio tinklo.
6) Jūs jau galite naudotis MEZON internetu!
Daugiau informacijos rasite: http://www.mezon.lt
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2. Kaip įjungti (aktyvuoti) paslaugą?
Pirmojo prisijungimo prie tinklo metu Jūs būsite automatiškai nukreipti į MEZON el. parduotuvę
https://parduotuve.mezon.lt/, kur Jūs turėsite įjungti (aktyvuoti) paslaugą.
•

Atlikus aktyvavimą Jums bus įjungtas planas, kai mokama pagal gautų/išsiųstų duomenų kiekį:

Planas
STANDARTINIS
(išankstinio mokėjimo)

Greitaveika

Iki 10 Mb/s

Kaina
Paslaugos kainą
sužinosite apsilankę
svetainėje www.mezon.lt

3. Kaip papildyti sąskaitą?
Pasipildyti sąskaitą Jūs galite Jums patogiausiu būdu: įsigiję papildymo kvitą ar naudodamiesi el. bankininkystės
paslaugomis, taip pat pasipildyti bus galima AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (LRTC) MEZON pardavimo
salonuose. Sąskaitą galite papildyti MEZON savitarnos portale (https://savitarna.mezon.lt/) arba MEZON
el. parduotuvėje (https://parduotuve.mezon.lt). Šiose svetainėse lankytis, bei sąskaitą papildyti galėsite ir
tuomet, kai Jūsų sąskaita bus tuščia.

Sąskaitos papildymas įsigijus interneto MEZON papildymo kvitą
1) Įsigykite MEZON išankstinio mokėjimo paslaugos kvitą. Nominalų vertes ir vietas, kuriose galite įsigyti sąskaitos
papildymo kvitus, sužinosite apsilankę www.mezon.lt.
2) Naršyklėje įveskite adresą https://parduotuve.mezon.lt.
3) Jei prie interneto esate prisijungę naudodamiesi savo MEZON USB modemu, sistema automatiškai nustatys ir parodys
patikrinkite, ar sistemą nurodė Jūsų MAC adresą, kurio sąskaitą norite papildyti, Jei prie interneto esate prisijungę kitu
būdu, turėsite savo įrenginio MAC adresą įvesti patys. Jūsų USB modemo MAC adresas yra atspausdintas ant modemo.
USB modemo MAC adresą pamatysite nuėmę modemo MEZON dangtelį. Įsitikinkite, kad MAC adresas yra teisingas. MAC
adresas yra susietas su Jūsų sąskaitą, todėl neteisingai nurodžius MAC adresą, Jūsų sąskaita nebus papildyta. Nurodyta
suma bus papildyta Jūsų nurodyto USB modemo MAC adreso sąskaita.
4) Pasirinkite sąskaitos papildymo būdą – „MEZON papildymo kvitu“.
5) Įveskite kvite nurodytą kodą (sudarytą iš 16 skaitmenų). Kodą veskite be tarpų. Teisingai įvedus kodą, Jūsų sąskaita
bus papildyta kvite nurodyta suma.
Sąskaitos papildymas per MEZON savitarnos portalą
Jei esate Mezon klientas ir turite pasirašęs Mezon paslaugų teikimo sutartį, sąskaitą papildyti galite ir Mezon savitarnos
svetainėje. Vartotojo vardą ir prisijungimo slaptažodį rasite sutarties specialiosiose sąlygose (2puslapis). Naršyklėje
surinkite adresą https://savitarna.mezon.lt/ ir prisijungimo duomenis. Prisijungę prie savitarnos, skiltyje „Paslaugos“
rasite paaiškinimą kaip papildyti sąskaitą
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Sąskaitos papildymas naudojantis el. bankininkystės paslaugomis
1)

Naršyklėje įveskite adresą https://parduotuve.mezon.lt.

2)

Jei prie interneto esate prisijungę naudodamiesi savo MEZON USB modemu, sistema automatiškai nustatys ir parodys

kitu būdu, turėsite savo įrenginio MAC adresą įvesti patys. Jūsų USB modemo MAC adresas yra atspausdintas ant modemo.
USB modemo MAC adresą pamatysite nuėmę modemo MEZON dangtelį. Įsitikinkite, kad MAC adresas yra teisingas. MAC
adresas yra susietas su Jūsų sąskaitą, todėl neteisingai nurodžius MAC adresą, Jūsų sąskaita nebus papildyta. Nurodyta
suma bus papildyta Jūsų nurodyto USB modemo MAC adreso sąskaita.
3)

Pasirinkite sąskaitos papildymo būdą – „Papildymas internetu“.

4)

Pasirinkite, kurio banko internetinės bankininkystės sistema naudositės pildydami sąskaitą.

5) Iš išskleidžiamo sąrašo pasirinkite, kokia suma norite papildyti sąskaitą. Sėkmingai įvykdžius mokėjimą Jūsų sąskaita
bus papildyta nurodyta suma.
6) Atlikus aukščiau nurodytus žingsnius Jūs būsite nukreipti į el. parduotuvės puslapį, kuriame matysite, kokia suma buvo
papildyta sąskaita ir koks yra bendras Jūsų sąskaitos likutis.

Sąskaitos papildymas atėjus į LRTC MEZON pardavimo salonus
Pasipildyti sąskaitą galite ir atvykę į LRTC MEZON pardavimo salonus. Papildyti sąskaitą pardavimo salonuose labai paprasta.
Salono darbuotojui nurodykite USB modemo, kurio sąskaitą norite papildyti, MAC adresą ir apmokėkite sumą, kuria norite
papildyti sąskaitą.

4. Kiek laiko galioja sąskaita?
• Paslaugomis Jūs galėsite naudotis tol, kol baigsis sąskaitoje esanti pinigų suma arba sąskaitos galiojimo laikas.
Interneto MEZON išankstinio mokėjimo sąskaita galioja 6 mėnesius nuo Paslaugų aktyvavimo arba nuo paskutinio
sąskaitos papildymo dienos:
• per 3 mėnesius neišnaudojus sąskaitoje esančio pinigų likučio paslaugos teikimas nutraukiamas iki kito
minimalaus sąskaitos papildymo. Papildžius sąskaitą naujo papildymo suma bus pridėta prie senosios, sąskaitoje
buvusios pinigų sumos.
• jeigu praėjus 3 mėnesiams po paslaugos teikimo nutraukimo sąskaita nėra papildoma, sąskaita su joje esančia
pinigų suma anuliuojama.
• Sąskaitos papildymo kvitas galios 6 mėnesius nuo pirkimo dienos. Po 6 mėnesių nepapildžius sąskaitos, papildymo
kvitas nebegalios. Norėdami papildyti sąskaitą, turite įsigyti naują papildymo kvitą, pasinaudoti el. bankininkystės
paslaugomis arba atvykti į LRTC MEZON pardavimo saloną.

4

