OPTIMUS MONITUS NAUDOJIMOSI VADOVAS
1. VARTOTOJŲ REGISTRACIJA IR PRISIJUNGIMAS
Norėdami naudotis OPTIMUS MONITUS platforma, pirmiausia turite užsiregistruoti.

Norėdami užsiregistruoti pradiniame www.optimusmonitus.lt lange spauskite mygtuką "Prisijungti".

Atsidariusiame prisijungimo lange spauskite mygtuką „Registruotis“.
Paspaudus mygtuką „Registruotis“ atsidarys registracijos forma, kurioje galite pasirinkite asmens, kurį norite
užregistruoti, tipą:
1.1. „Įmonė“ – jeigu norite registruotis kaip verslo subjekto (įmonės, įstaigos ar organizacijos) atstovas, arba
1.2. „Fizinis asmuo“ - jeigu norite registruotis kaip fizinis asmuo.

Pasirinkę norimą registravimo formą, užpildykite joje nurodytus privalomus laukus. Užpildę privalomus registracijos
formos laukus, spauskite mygtuką „Kurti paskyrą“. Paspaudus mygtuką „Kurti paskyrą“ jūsų paskyra bus
automatiškai užregistruota ir atsidarys naujas langas, kuriame galėsite išsirinkti Jums tinkamiausią paslaugų planą.
2. PASLAUGŲ PLANAI IR KAINOS
Norėdami užsakyti OPTIMUS MONITUS paslaugas, spauskite meniu juostoje skiltį „KAINOS“ ir būsite nukreipti į
paslaugų planų pasirinkimo langą, kuriame galėsite išsirinkti Jūsų poreikius labiausiai atitinkantį paslaugų planą.

2.1. PASLAUGA „IŠBANDYTI NEMOKAMAI (3 DIENOS)“
Atkreipiame dėmesį, jog pirmą kartą užsiregistravus galite išbandyti 3 dienas BAZINIO plano prieigą NEMOKAMAI.
Norėdami išbandyti šį planą nemokamai, spauskite BAZINIO plano skiltyje mygtuką „IŠBANDYTI NEMOKAMAI (3
DIENOS“. Paspaudus šį mygtuką, Jums automatiškai bus aktyvuota 3 dienų nemokama BAZINIO plano prieiga.
Pasirinkus bandomąją prieigą vartotojams bus suteikta teisė NEMOKAMAI (3 dienas):
•
•
•
•
•
•
•

Skaityti skiltį „NAUJIENOS“;
Prenumeruoti naujienlaiškius;
Naudotis klausimynais, kurie padės nustatyti prievoles;
Naudotis mokomąją medžiaga skiltyje „NAUDINGA“;
Susipažinti su praktinėmis situacijomis ir patarimais skiltyje „SITUACIJOS“
Skaityti „Teisės aktai“ skiltį;
Užduoti klausimą konsultantui;

2.2. PASLAUGA „BAZINIS PLANAS“
Norėdami užsakyti šį planą, spauskite BAZINIO plano skiltyje mygtuką su nurodyta paslaugos kaina vienam mėnesiui
„16.50 €/mėn.“ ir atsidariusiame naujame lange pasirinkite norimą užsakyti paslaugų teikimo laikotarpį.
Paslaugą galite užsakyti 1 mėnesiui arba 12 mėnesių laikotarpiui su papildoma NUOLAIDA:
Užsakymo laikotarpis
Kaina per mėn. be PVM
1 mėn.
16,50 €
12 mėn.
12,50 €
Užsakydami planą 12 mėn. sutaupysite per metus:

Metinė suma be PVM
198,00 €
150,00 €
48,00 €

Pasirinkus „BAZINĮ“ planą vartotojams bus suteikta teisė:
•
•
•
•
•
•
•

Skaityti skiltį „NAUJIENOS“;
Prenumeruoti naujienlaiškius;
Naudotis klausimynais, kurie padės nustatyti prievoles;
Naudotis mokomąją medžiaga skiltyje „NAUDINGA“;
Susipažinti su praktinėmis situacijomis ir patarimais skiltyje „SITUACIJOS“
Skaityti „Teisės aktai“ skiltį;
Užduoti klausimą konsultantui;

2.3. PASLAUGA „STANDARTINIS PLANAS“
Norėdami užsakyti šį planą, spauskite STANDARTINIO plano skiltyje mygtuką su nurodyta paslaugos kaina vienam
mėnesiui „39.50 €/mėn.“ ir atsidariusiame naujame lange pasirinkite norimą užsakyti paslaugų teikimo laikotarpį.
Paslaugą galite užsakyti 1 mėnesiui arba 12 mėnesių laikotarpiui su papildoma NUOLAIDA:
Užsakymo laikotarpis
Kaina per mėn. be PVM
1 mėn.
39,50 €
12 mėn.
29,50 €
Užsakydami planą 12 mėn. sutaupysite per metus:
Pasirinkus „STANDARTINĮ“ planą vartotojams bus suteikta teisė:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skaityti skiltį „NAUJIENOS“;
Prenumeruoti naujienlaiškius;
Naudotis klausimynais, kurie padės nustatyti prievoles;
Naudotis mokomąją medžiaga skiltyje „NAUDINGA“;
Susipažinti su praktinėmis situacijomis ir patarimais skiltyje „SITUACIJOS“
Skaityti „Teisės aktai“ skiltį;
Naudotis skaičiuoklėmis;
Naudotis dokumentų šablonais;
Žiūrėti VIDEO įrašus;
Užduoti klausimą konsultantui;

Metinė suma be PVM
474,00 €
354,00 €
120,00 €

2.4. PASLAUGA „INDIVIDUALUS PLANAS“
Norėdami užsakyti šį planą, spauskite INDIVIDUALAUS plano skiltyje mygtuką „Gauti pasiūlymą“. Paspaudus šį
mygtuką atsidarys naujas langas, kuriame bus pateiktas OPTIMUS MONITUS parengtas aplinkosauginių prievolių
vertinimo klausimynas. Atsakykite į klausimus ir spauskite mygtuką „Pateikti“. Pateiktas klausimynas bus pateiktas
OPTIMUS MONITUS specialistų vertinimui.
Įvertinę pateiktus atsakymus OPTIMUS MONITUS specialistai atliks įmonės, kurios vardu pateiktas klausimynas
(toliau – Užsakovas), aplinkosauginių prievolių vertinimą, nustatys planuojamų darbų apimtis ir pateiks individualų
pasiūlymą dėl nustatytų Užsakovo prievolių įgyvendinimo.
Užsakovui priėmus OPTIMUS MONITUS bendradarbiavimo pasiūlymą, jam bus parengta atskira paslaugų teikimo
sutartis su UAB „Optimus monitus“ dėl aplinkosauginių prievolių įgyvendinimo (toliau – Sutartis).
Pasirašius Sutartį pagal sutartą INDIVIDUALŲ planą, Užsakovui bus teikiamos visos Sutartyje numatytos
paslaugos, o Užsakovo vartotojams suteikta teisė:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skaityti skiltį „NAUJIENOS“;
Prenumeruoti naujienlaiškius;
Naudotis klausimynais, kurie padės nustatyti prievoles;
Naudotis mokomąją medžiaga skiltyje „NAUDINGA“;
Susipažinti su praktinėmis situacijomis ir patarimais skiltyje „SITUACIJOS“
Skaityti „Teisės aktai“ skiltį;
Naudotis skaičiuoklėmis;
Naudotis dokumentų šablonais;
Žiūrėti VIDEO įrašus;
Užduoti klausimą konsultantui;

Daugiau informacijos čia: Kainos | PASLAUGŲ PLANAI
3. PASLAUGŲ UŽSAKYMAS IR APMOKĖJIMAS
Norėdami užsakyti paslaugų planą, spauskite pasirinkto plano skiltyje mygtuką su nurodyta paslaugos kaina.
Paspaudus šį mygtuką, atsidarys naujas langas „Paslaugų krepšelis“, kuriame pasirinkite norimą užsakyti
pasirinktos paslaugos teikimo laikotarpį.
Atkreipiame dėmesį, jog užsakę paslaugas 12 mėn. laikotarpiui, Jums bus suteikta NUOLAIDA.
Išsirinkę norimą paslaugų teikimo laikotarpį, spauskite mygtuką „Apmokėti užsakymą“. Paspaudus mygtuką,
atsidarys naujas langas, kuriame užpildykite mokėtojo informaciją. Mokėtojo informacijos pagrindu bus išrašyta PVM
sąskaita faktūra.
SVARBU!!!! Jeigu norite, kad PVM sąskaita faktūra būtų išrašyta įmonei skiltyje „Papildoma informacija“ nurodykite
būtinus Įmonės (pirkėjo) rekvizitus sąskaitai išrašyti:
•
•
•
•

Įmonės pavadinimas,
Įmonės kodas,
PVM mokėtojo kodas,
Korespondencijos adresas.

Norėdami tęsti užsakymą, spauskite mygtuką „Tvirtinti užsakymą“.

Pavirtinus užsakymą atsidarys naujas langas, kuriame pasirinkite norimą apmokėjimo būdą ir atlikti visus veiksmus
suformuotam mokėjimui atlikti.

Atlikus apmokėjimą, užsakytas planas bus automatiškai aktyvuotas.
4. PASLAUGŲ PLANŲ KEITIMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS
Paslaugų planai keičiami, stabdomi arba nutraukiami šia tvarka:
4.1. Jeigu turite galiojanti „BAZINĮ“ planą ir norite jį:
•

pakeisti į „STANDARTINĮ“ planą, vartotojo paskyroje pasirinkite skiltį „Paslaugų planai“ ir spauskite
STANDARTINIO plano skiltyje mygtuką su nurodyta paslaugos kaina vienam mėnesiui „39.50 €/mėn.“.
Paspaudus šį mygtuką, atsidarys naujas langas „Paslaugų krepšelis“, kuriame pasirinkite norimą užsakyti
paslaugos teikimo laikotarpį ir spauskite „Apmokėti užsakymą“. Atlikus apmokėjimą, naujas planas bus
automatiškai aktyvuotas.

•

pakeisti į „INDIVIDUALŲ“ planą, vartotojo paskyroje pasirinkite skiltį „Paslaugų planai“ ir spauskite
INDIVIDUALAUS plano skiltyje mygtuką „Gauti pasiūlymą“. Paspaudus šį mygtuką atsidarys naujas langas,
kuriame bus pateiktas OPTIMUS MONITUS parengtas aplinkosauginių prievolių vertinimo klausimynas.
Atsakykite į klausimus ir spauskite mygtuką „Pateikti“. Pateiktas klausimynas bus pateiktas OPTIMUS
MONITUS specialistų vertinimui. Įvertinę pateiktus atsakymus OPTIMUS MONITUS specialistai atliks Jūsų
aplinkosauginių prievolių vertinimą, nustatys planuojamų darbų apimtis ir pateiks individualų pasiūlymą dėl
nustatytų aplinkosauginių prievolių įgyvendinimo. Priėmus OPTIMUS MONITUS bendradarbiavimo pasiūlymą,
Jums bus parengta atskira paslaugų teikimo Sutartis su UAB „Optimus monitus“ dėl aplinkosauginių prievolių
įgyvendinimo. Pasirašius Sutartį pagal sutartą INDIVIDUALŲ planą, Jums bus teikiamos visos Sutartyje
numatytos paslaugos, o vartotojams suteikta prieiga prie OPTIMUS MONITUS platformos.

4.2. Jeigu turite galiojanti „STANDARTINĮ“ planą ir norite jį:
•

pakeisti į „BAZINĮ“ planą, vartotojo paskyroje pasirinkite skiltį „Paslaugų planai“ ir spauskite BAZINIO
plano skiltyje mygtuką su nurodyta paslaugos kaina vienam mėnesiui „16.50 €/mėn.“. Paspaudus šį mygtuką,
atsidarys naujas langas „Paslaugų krepšelis“, kuriame pasirinkite norimą užsakyti paslaugos teikimo
laikotarpį ir spauskite „Apmokėti užsakymą“. Atlikus apmokėjimą, naujas planas bus automatiškai
aktyvuotas tik pasibaigus „STANDARTINIO“ plano galiojimui.

•

pakeisti į „INDIVIDUALŲ“ planą, vartotojo paskyroje pasirinkite skiltį „Paslaugų planai“ ir spauskite
INDIVIDUALAUS plano skiltyje mygtuką „Gauti pasiūlymą“. Paspaudus šį mygtuką atsidarys naujas langas,
kuriame bus pateiktas OPTIMUS MONITUS parengtas aplinkosauginių prievolių vertinimo klausimynas.
Atsakykite į klausimus ir spauskite mygtuką „Pateikti“. Pateiktas klausimynas bus pateiktas OPTIMUS
MONITUS specialistų vertinimui. Įvertinę pateiktus atsakymus OPTIMUS MONITUS specialistai atliks Jūsų
aplinkosauginių prievolių vertinimą, nustatys planuojamų darbų apimtis ir pateiks individualų pasiūlymą dėl
nustatytų aplinkosauginių prievolių įgyvendinimo. Priėmus OPTIMUS MONITUS bendradarbiavimo pasiūlymą,
Jums bus parengta atskira paslaugų teikimo Sutartis su UAB „Optimus monitus“ dėl aplinkosauginių prievolių
įgyvendinimo. Pasirašius Sutartį pagal sutartą INDIVIDUALŲ planą, Jums bus teikiamos visos Sutartyje
numatytos paslaugos, o vartotojams suteikta prieiga prie OPTIMUS MONITUS platformos.

4.3. Paslaugų planų stabdymas ir nutraukimas
Kiekvieną kartą prisijungus prie paskyros vartotojas matys kiek liko dienų iki jo užsakytos prenumeratos pabaigos
ir kokio plano paslauga jam yra aktyvuota:

•

Pasibaigus paslaugų užsakytam periodui ir vartotojui nepratęsus jų prenumeratos, paslaugų teikimas
automatiškai sustabdomas. Nepratęsus paslaugų prenumeratos vartotojai gali prisijungti prie savo paskyros,
tačiau negali naudotis funkcionalumais, kurie galimi tik užsisakius mokamus planus. Užsisakius mokamą
planą, paslaugos automatiškai aktyvuojamos atlikus apmokėjimą už pasirinktą mokamą planą.

•

Paslaugos nutraukiamos, pasibaigus užsakytų paslaugų periodui. Nutraukti užsakytos ir apmokėtos
paslaugos nepasibaigus užsakytų paslaugų periodui nėra galimybės.

5. NAUDOTOJO PASKYROS ADMINISTRAVIMAS
5.1. FIZINIO asmens vartotojo paskyroje galite:
• Skiltyje „Vartotojo informacija“ – keisti kontaktinę informaciją;
• Skiltyje „Slaptažodis“ – keisti nustatytą slaptažodį;
• Skiltyje „Paslaugų planai“ – keisti paslaugų planą;
5.2. ĮMONĖS vartotojo paskyroje galite:
•
•
•

•
•

Skiltyje „Vartotojo informacija“ – keisti kontaktinę informaciją;
Skiltyje „Slaptažodis“ – keisti nustatytą slaptažodį;
Skiltyje „Įmonės duomenys“:
✓ keisti įmonės pavadinimą
✓ išsiųsti kvietimą prisijungti kolegai;
✓ užsakyti pranešimų gavimą;
Skiltyje „Įmonės vartotojai“ –skurti papildomus vartotojus ir apmokėti už jų paskyrų aktyvavimą;
Skiltyje „Paslaugų planai“ – keisti paslaugų planą;

6. PLATFORMOS SKYRIAI
OPTIMUS MONITUS platformoje visa informacija pagal paskirtį yra suskirstyta į atskirus skyrius:
1) NAUJIENOS
2) TEISĖS AKTAI
3) NAUDINGA
4) VIDEO
5) APŽVALGOS
6) SITUACIJOS
Norėdami pasirinkti norimą skyrių, spauskite meniu juostoje norimo skyriaus pavadinimą ir būsite automatiškai
nukreiptas į pasirinktą skyrių.
6.1. SKYRIUS „NAUJIENOS“
Šiame skyriuje yra pateikiamos visos naujienos, susijusios su aplinkosaugos sritimi: teisės aktų pasikeitimai,
planuojami LR ir ES teisės aktų projektai, valstybinių institucijų (Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra
ir Aplinkos apsaugos departamentas) sprendimai ir nuomonės dėl jų įgyvendinimo, planuojami valstybių institucijų
patikrinimai, informacija apie „Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistemos“ (GPAIS)
pokyčius ir sutrikimus, bei kitos aktualios naujienos.

6.2. SKYRIUS „TEISĖS AKTAI“
Šiame skyriuje yra pateikiami: visų su aplinkosauga susijusių teisės aktų aktualios redakcijos, įsakymai dėl
paskutinių teisės aktų pakeitimų patvirtinimo, bei teisės aktų suvestinių istorija.

6.3. SKYRIUS „NAUDINGA“
Šiame skyriuje yra pateikiama visa susisteminta mokomoji medžiaga, susijusi su aplinkosaugos reikalavimų
įgyvendinimu: sąvokų sąrašai, prievolės ir pareigos, taisyklės ir tvarkos, įvairios metodikos ir atmintinės,
instrukcijos ir vadovai, dokumentų šablonai, taršos mokesčiai ir su jais susijusi informacija, lengvatos ir išimtys,
grėsmės ir sankcijos.

6.4. SKYRIUS „VIDEO“
Šiame skyriuje yra pateikiama vaizdinė medžiaga, susijusi su aplinkosaugos prievolių įgyvendinimu: seminarai,
mokymai, apžvalgos ir kita.

6.5. SKYRIUS „APŽVALGOS“
Šiame skyriuje yra pateikiamos OPTIMUS MONITUS specialistų, nepriklausomų ekspertų, institucijų atstovų ir
teisės ekspertų apžvalgos ir nuomonės įvairiais aplinkosaugos aspektais.

6.6. SKYRIUS „SITUACIJOS“
Šiame skyriuje yra pateikiamos įvairios praktinės situacijos, jų sprendimo būdai ir įvairūs patarimai sprendžiant
įvairius aplinkosaugos klausimus, čia pateikiama dažniausiai užduodamų klausimų ir atsakymų duombazė.

7. KITI PLATFORMOS FUNKCIONALUMAI
7.1. FUNKCIJA „PAIEŠKA“
Šios funkcijos pagalba OPTIMUS MONITUS platformoje Jūs galite lengvai ir greitai rasti reikiamą informaciją.
Norėdami rasti Jus dominančią informaciją įveskite virš meniu juostos esančiame laukelyje „Paieška...“ raktinį
žodį ar frazę ir spauskite paieškos mygtuką:

Paspaudus paieškos mygtuką, atsidarys langas su paieškos rezultatų suvestine. Paieškos rezultatų juostoje
galite pasirinkti filtrą, kurio skyriaus informacija Jums yra reikalinga.
Pavyzdyje pateikiame paieškos rezultatą pagal raktinį žodį „daugkartinė“

Norėdami peržiūrėti tik skyriaus „Naudinga“ informaciją, susijusią su raktiniu žodžiu „daugkartinė“, spauskite
paieškos rezultatų eilutėje filtrą „Naudinga“ ir nagrinėkite filtro pagalba atrinktą informaciją.

7.2. FILTRAS „KATEGORIJOS IR SUBKATEGORIJOS“
OPTIMUS MONITUS platformoje visa informacija yra suskirstyta į atskiras kategorijas (temas):
1)
2)
3)
4)
5)
6)

PAKUOTĖS
ELEKTROS IR ELEKTRONINĖ ĮRANGA
BATERIJOS IR AKUMULIATORIAI
APMOKESTINAMIEJI GAMINIAI
TRANSPORTO PRIEMONĖS
ATLIEKOS

Visos šios kategorijos papildomai yra dar suskirstytos į subkategorijas (potemes):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Sąvokos
Prievolės
Apskaita
Mokesčiai
Išimtys
Dokumentų šablonai
Sankcijos

Šios funkcijos pagalba OPTIMUS MONITUS platformoje Jūs galite lengvai ir greitai išfiltruoti Jūs dominančią
informaciją pagal norimą kategoriją ir subkategoriją.
Norėdami pasirinkti norimą kategoriją, spauskite kategorijų juostoje norimos temos pavadinimą, o norėdami
pasirinkti subkategoriją, spauskite į norimos kategorijos laukelyje esantį praplėtimo ženklą ir pasirinkite iš sąrašo
norimą potemę.
Pasirinkus norimą kategorijos ir subkategorijos filtrą, filtro juostoje pasirinkta kategorija bus paryškinta žalsva spalva,
o pasirinktos kategorijos laukelyje nurodytas skaitmuo rodys pasirinktų potemių skaičių. Pasirinkus norimą temą ir
potemę, sistema automatiškai pateiks pagal pasirinktus filtrus atrinktos informacijos rezultatus.

Pavyzdyje pateikiame atrinktos informacijos rezultatą, kai filtro juostoje yra pasirinkta kategorija „Pakuotė“ ir
subkategorija „Sąvokos“. Norėdami panaikinti filtrą, spauskite mygtuką „Visos kategorijos“ ir filtras bus
panaikintas.

7.3. SKYRIUS „DOKUMENTŲ ŠABLONAI“
Norėdami atverti šio skyriaus dokumentus, spauskite viršutiniame dešiniajame meniu juostos kampe mygtuką
„Dokumentų šablonai“.

Paspaudus mygtuką „Dokumentų šablonai“ atsidarys naujas langas, kuriame bus pateiktas filtras, kurio pagalba
Jūs galite greitai ir patogiai išfiltruoti norimą dokumentą pagal jo tipą.

Šiame skyriuje yra pateikiami dažniausiai naudojamų dokumentų šablonai ar jų pavyzdžiai, kurie
suskirstyti į šiuos tipus:
•
•
•
•
•
•
•
•

Atmintinės
Įsakymai
Tvarkos
Dokumentų formos
Metodikos
Deklaracijos
Ženklinimo elementai
Sąrašai

7.4. FUNKCIJA „SKAIČIUOKLĖ“
Norėdami pasinaudoti šia funkcija, spauskite viršutiniame dešiniajame meniu juostos kampe mygtuką
„Skaičiuoklė“ .

Šios funkcijos pagalba OPTIMUS MONITUS platformoje Jūs galite lengvai ir greitai apskaičiuoti ir palyginti
skirtingų licencijuotų pakuočių tvarkymo organizacijų įkainius su valstybės mokesčiu, jeigu tektų jį mokėti, bei
susiplanuoti taršos mokesčius už pakuotę.
Norėdami palyginti norimų pakuočių rūšis (pagal medžiagas ir perdirbimo kriterijų) ir jų įkainius, pasirinkite iš
sąrašo norimas palyginti pakuotės medžiagas pagal perdirbimo kriterijų (perdirbamos ar neperdirbamos) ir
suformuotoje lentelėje įveskite pasirinktų pakuočių planuojamus kiekius tonomis.
Pažymėjus reikiamus laukus ir suvedus pakuočių kiekius, skaičiuoklė automatiškai Jums pateiks kiekvienos
organizacijos mokesčius ir palygins juos su valstybės mokesčiais.
7.5. FUNKCIJA „KLAUSIMAS KONSULTANTUI“
Visi vartotojai naudodamiesi OPTIMUS MONITUS funkcionalumais patys savarankiškai randa patikimą
informaciją platformoje sprendžiant aplinkosaugos klausimus, todėl ši funkcija nėra skirta INDIVIDUALIŲ
konsultacijų teikimui, ši funkcija skirta, jeigu:
•
•
•
•
•

negalite užsiregistruoti OPTIMUS MONITUS platformoje;
kyla sunkumų naudojantis OPTIMUS MONITUS platforma;
kyla nesklandumų dėl atsiskaitymo ar paslaugos užsakymo;
turite klausimų dėl planų keitimo;
turite pasiūlymų dėl platformos funkcionalumo patobulinimų;

Norėdami pasinaudoti šia funkcija, spauskite OPTIMUS MONITUS viršutiniame dešiniajame meniu juostos kampe
mygtuką „Klausimas konsultantui“:

Atkreipiame dėmesį, kad OPTIMUS MONITUS siūlomas turinys negali būti laikomas individualia konsultacija,
profesiniu patarimu ar sprendimo siūlymu konkrečiai situacijai išspręsti. Turinys yra pagalbinė medžiaga vartotojui
priimant jam reikšmingus sprendimus. Bet kokius sprendimus, net ir paremtus OPTIMUS MONITUS turiniu,
vartotojas priima savarankiškai ir pats atsako už visas iš tokių veiksmų bei savo elgesio kylančias pasekmes bei
prievoles.
Norėdami gauti individualią konsultaciją, turite užsakyti papildomą paslaugą – INDIVIDUALIOS KONSULTACIJOS,
kurių kaina yra 50 EUR be PVM / už 1 val.
Klausimus dėl OPTIMUS MONITUS naudojimo (registracija, prieiga prie paslaugų, individualių pasiūlymų ir pan.)
siųskite el. paštu pagalba@optimusmonitus.lt arba
skambinkite I-V 9:00-17:00 tel. Nr.: +370 687 37129

