
MANS MINI BIZNESAM 

Ja pats zvani salīdzinoši maz, taču Tev ir svarīgi būt sazvanāmam – šis tarifu plāns ir 

Tavs!  

Minimālas izmaksas un visas telekomunikāciju iespējas – Tu vari saņemt zvanus, 

zvanīt uz jebkuru tālruņa numuru Latvijā, izmantot īsziņu pakalpojumus un lietot 

internetu, kā arī zvanīt uz ārvalstīm. 

 Ļoti zema minimālā mēneša maksa – 2.35 €/mēn. 

 50 MB interneta Latvijā, kā arī iespēja izvēlēties piemērotāko INTERNETS 

TELEFONĀ apjomu 

 Iespēja lietot savu telefonu ārvalstīs – arī sērfot internetā par izdevīgu 

diennakts maksu 

Kā pieslēgt 

 Visērtāk tarifu plānu MANS MINI var pieslēgt Mans LMT. 

 Tāpat to var izdarīt jebkurā LMT klientu centrā. 

KĀ PALIELINĀT INTERNETA APJOMU 

Kad Tavs interneta apjoms būs iztērēts, Tu saņemsi īsziņu, un interneta ātrums tiks 

samazināts – 64 Kb/s lejupielādei, 16 Kb/s augšupielādei. Mēģinot piekļūt 

INTERNETAM TELEFONĀ, automātiski atvērsies lapa, kas piedāvās vairākas 

iespējas. Tu varēsi izvēlēties lielāku interneta apjomu atbilstoši savām vajadzībām vai 

turpināt lietot internetu ar samazinātu ātrumu. 

IZMAKSAS 

Pirmās 40 sarunu minūtes zvaniem uz lielākajiem tīkliem Latvijā – LMT, Tele2, Bite 

– tiek iekļautas minimālajā mēneša maksā. Ja norunā mazāk, atlikušo mēneša maksas 

daļu vari izmantot īsziņām un/vai MMS. 

    

 

Minimālā 

mēneša 

maksa 

Sarunu tarifs zvaniem uz 

LMT, Tele2, Bite  
Īsziņas MMS 

MANS MINI 

BIZNESAM  
2.35 

līdz 40. minūtei – 0.06 €/min. 

no 41. minūtes – 0.1059 €/min. 
0.0646 0.06 

Citi tarifi 

Fiksēto tīklu tālruņi Latvijā  0.1059 

Telekom Baltija mobilie tālruņi 0.1059 

 Iepazīsties arī ar paaugstinātas maksas un īso numuru tarifiem, kā arī 

starptautisko zvanu izmaksām. 

 Minimālajā mēneša maksā nav iekļauta Numura noteicēja izmantošana. 

http://bizness.lmt.lv/lv/arzemes?map=internets
https://mans.lmt.lv/lv/index.php
http://bizness.lmt.lv/lv/lmt-klientu-centri-un-veikali
http://bizness.lmt.lv/lv/internets-telefona-biz
http://bizness.lmt.lv/lv/zvanu-pakalpojumi?fid=300
http://bizness.lmt.lv/lv/citas-maksas
http://bizness.lmt.lv/lv/isie-numuri
http://bizness.lmt.lv/lv/starptautiskie-zvani-biz
http://bizness.lmt.lv/lv/numura-noteicejs


 Ja Tu par LMT pakalpojumiem iztērē mazāk par minimālo mēneša maksu, 

jāmaksā visa MANS MINI BIZNESAM mēneša maksa; ja vairāk – jāsamaksā 

visa iztērētā summa. 

 Minimālajā mēneša maksā neietilpst papildpakalpojumu abonēšanas maksas. 

 Atrodoties ārvalstīs, par telekomunikāciju pakalpojumiem ir jāmaksā saskaņā 

ar noteiktajiem tarifiem. 

 MMS sūtīšanai un saņemšanai nepieciešams interneta savienojums, taču 

papildu izmaksas Latvijā tas neradīs, jo ikvienā LMT tarifu plānā ir iekļauts 

bezmaksas interneta apjoms.   

 Mans komplekts līguma darbības laikā tiek piemērota mēneša maksa saskaņā 

ar Mans komplekts līguma noteikumiem. 

 Par zvaniem uz ziedojumu tālruņiem un ziedojumu pakalpojumu kodiem ir 

jāmaksā papildus. 

 LMT rīkoto akciju laikā piešķirtās atlaides un papildu iespējas nesamazina 

minimālo mēneša maksu. Par akciju piedāvājuma aktivizāciju (ja tāda 

paredzēta) ir jāmaksā papildus. 

 

SVARĪGI ZINĀT 

Ikvienam LMT klientam ir iespēja izmantot Mobilā satura pakalpojumus un Mobilā 

maksājuma priekšrocības. 

 

Visas maksas norādītas € bez PVN. 

http://bizness.lmt.lv/lv/arvalstis
http://bizness.lmt.lv/lv/jaunakie-modeli
http://bizness.lmt.lv/lv/mobila-satura-pakalpojumi
http://bizness.lmt.lv/lv/mobilais-maksajums
http://bizness.lmt.lv/lv/mobilais-maksajums

