
MŪSĒJIE KORPORATĪVAIS 

Ja Tavi radi, draugi un kolēģi arī ir mūsējie – LMT abonenti, LMT Kartes vai Amigo 

lietotāji, – izvēlies tarifu plānu MŪSĒJIE BIZNESAM! Būs izdevīgāk! 

  

 Lieliska un zema maksa – tikai 4.67 € mēnesī! 

 1000 minūtes LMT tīklā 

 1000 īsziņas LMT tīklā 

 50 MB interneta Latvijā, kā arī iespēja izvēlēties piemērotāko INTERNETS 

TELEFONĀ apjomu 

 Numura noteicējs 

 Iespēja lietot savu telefonu ārvalstīs – arī sērfot internetā par izdevīgu 

diennakts maksu 

KĀ PIESLĒGT 

Ja Tu vēl neesi mūsējais, nāc pie LMT ar savu numuru! Mēs sazināsimies ar Tevi un 

vienosimies par SIM kartes piegādi Tev ērtā vietā un laikā. 

 

Ja esi LMT klients, bet vēlies nomainīt savu tarifu plānu, visērtāk un izdevīgāk 

pievienoties MŪSĒJIEM var Mans LMT. Taču to var izdarīt arī jebkurā LMT klientu 

centrā. Parakstītu iesniegumu var atsūtīt arī pa faksu 67773707 vai ieskenētā veidā pa 

e-pastu info@lmt.lv. 

  

KĀ PALIELINĀT INTERNETA APJOMU 

Kad būsi iztērējis tarifu plānā iekļauto internetu, varēsi pieslēgt piemērotāko 

INTERNETS TELEFONĀ apjomu vai arī turpināt lietot internetu ar samazinātu 

ātrumu (64 Kb/s lejupielādei, 16 Kb/s augšupielādei). 

 

IZMAKSAS 

 Jaunajiem klientiem – pieslēgšana bez maksas. 

 Tarifs zvaniem LMT tīklā pēc bezmaksas minūšu izlietošanas, kā arī zvaniem 

uz citiem mobilajiem tālruņu numuriem – 0.10 €. 

 Maksa par standarta īsziņas sūtīšanu LMT tīklā pēc bezmaksas īsziņu 

izlietošanas, kā arī uz citiem mobilajiem tīkliem – 0.0646 €. 

 Fiksētā mēneša maksa 4.67 € ir nemainīga. Izmaksas var palielināties tikai 

dažos gadījumos. 

- Ja pārsniedz tarifu plānā iekļautās bezmaksas sarunu minūtes un īsziņas LMT tīklā, 

kā arī zvani un sūti īsziņas uz citu operatoru tīkliem. 

- Ja no Latvijas zvani uz ārvalstīm – lūdzam iepazīties ar starptautisko zvanu tarifiem.  

- Ja plāno doties ārpus Latvijas robežām, aicinām savlaicīgi iepazīties ar tarifiem 

ārvalstīs.   

- Ja izmanto paaugstinātas maksas pakalpojumus (piem., zvani uz uzziņu vai 
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paaugstinātas maksas numuriem, pasūti draugiem.lv statistiku u.tml.). 

- Ja izmanto MMS. 

 

Citas izmaksas  

Kurp zvana  Tarifs  

Telekom Baltija mobilie tālruņi 0.0941 

Fiksēto tīklu tālruņi Latvijā 0.0941 

SVARĪGI ZINĀT 

 Lai noskaidrotu informāciju par norunātajām minūtēm, nosūtītajām īsziņām un 

summu par izmantotajiem pakalpojumiem, ienāc Mans LMT vai sūti īsziņu 

iuz numuru 29319999. 

 Ja Tev ir Mans komplekts  līgums, tad tā darbības laikā jāmaksā papildu 

mēneša maksa saskaņā ar līguma noteikumiem. 

 Ikvienam LMT klientam ir iespēja izmantot Mobilā satura pakalpojumus un 

Mobilā maksājuma priekšrocības. 

Visas maksas norādītas € bez PVN. 
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