LMT Pakalpojuma „Office 365 individuālai lietošanai”
izmantošanas noteikumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Abonents iegādājas Microsoft pakalpojuma „Office 365 individuālai
lietošanai” (turpmāk – Pakalpojums) licenci uz 12 mēnešiem, kuras kopējā vērtība ir 71.76 € ar PVN.
2. Pakalpojuma ikmēneša licences maksājums ir 3.00 € mēnesī ar PVN.
3. Pakalpojuma ikmēneša licences maksājums tiek iekļauts Abonenta kārtējā rēķinā par LMT sniegtajiem
pakalpojumiem.
4. Pakalpojumu var pieslēgt LMT Abonents-fiziska persona jebkurā LMT klientu centrā, ar īsziņas palīdzību
vai LMT pašapkalpošanās portālā Mans LMT.
5. Lai pieslēgtu Pakalpojumu ar īsziņu, Abonents uz pakalpojuma kodu 1688 nosūta īsziņas komandu
KODS. Ja Abonents piekrīt atbildes īsziņā ietvertajiem piedāvājuma nosacījumiem, Abonents uz
pakalpojuma kodu 1688 nosūta apstiprinājuma kodu PIRKT un apstiprina pasūtījumu.
6. Lai pieslēgtu Pakalpojumu LMT pašapkalpošanās portālā Mans LMT (https://mansLMT.lv), Abonents pēc
autorizācijas sadaļā Pakalpojumi izvēlas pakalpojumu “Office 365 individuālai lietošanai”, ievada e-pasta
adresi, uz kuru ir nosūtāms Pakalpojuma aktivizācijas kods, un apstiprina pasūtījumu.
7. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas LMT ne vēlāk kā 2 stundu laikā uz Abonenta norādīto e-pasta adresi vai
pieslēguma numuru nosūta Pakalpojuma aktivizācijas kodu un Pakalpojuma aktivizēšanas instrukciju.
Maksu par Pakalpojumu aprēķina no nākamās dienas, kad Abonentam ir nosūtīts Pakalpojuma
aktivizācijas kods.
8. Pakalpojums nav pieejams Abonentam, kura pieslēgumam ir paaugstinātas maksas pakalpojumu liegums.
9. Abonents:
9.1. pirms Pakalpojuma iegādes pārliecinās par savu iekārtu atbilstību Pakalpojuma minimālajām
tehniskajām prasībām, kas pieejamas vietnē: https://products.office.com/lv-lv/office-systemrequirements;
9.2. apliecina, ka ir iepazinies ar Microsoft licences noteikumiem un Pakalpojuma specifikāciju un
funkcionalitāti, un tā atbilst Abonenta vajadzībām;
9.3. sniedz pilnīgu un precīzu informāciju LMT Pakalpojuma darbības nodrošināšanai;
9.4. veic samaksu par Pakalpojumu LMT Pakalpojumu līgumā noteiktajā kārtībā.
10. LMT:
10.1.
noteikumos noteiktajā kārtībā nodrošina Pakalpojuma pieslēgšanu un savlaicīgu Pakalpojuma
aktivizācijas koda nosūtīšanu Abonentam;
10.2.
sniedz tehnisko atbalstu par Pakalpojuma pieslēgšanu un citām neskaidrībām pa tālruni
80768076 vai LMT klientu centros;
10.3.
neuzņemas atbildību par Pakalpojuma vai programmatūras izmantošanas neiespējamību vai
nepilnībām, ja to cēlonis ir Abonenta darbība vai bezdarbība (piemēram, Abonents ir norādījis
nepareizu e-pasta adresi vai nav ievērojis Microsoft licences noteikumus u.tml.), kā arī neatbild par
tiešu, netiešu vai nejaušu kaitējumu vai zaudējumiem, kas izriet no Pakalpojuma, programmatūras
izmantošanas vai tās funkcionalitātes atbilstības Microsoft licences noteikumiem.
11. Jebkādu iemeslu dēļ izbeidzot Pakalpojumu pirms Pakalpojuma izmantošanas termiņa beigām, Abonents
nekavējoties samaksā LMT maksu, kuru aprēķina no Pakalpojuma licences kopējās vērtības (71.76 €)
atņemot Abonenta faktiski veikto maksājumu kopsummu.
12. Apstiprinot pasūtījumu ar īsziņu vai LMT pašapkalpošanās portālā Mans LMT, Abonents piekrīt, ka
Pakalpojuma sniegšana tiek uzsākta uzreiz pēc pasūtījuma apstiprināšanas, tādējādi Abonents nevar
izmantot atteikuma tiesības.
13. Izmantojot Pakalpojumu, Abonentam nepieciešams interneta savienojums, par kuru Abonents maksā
atbilstoši izvēlētā tarifu plāna noteikumiem.

