Dati (datu pārraide tālrunim)
Šie datu pārraides veidi pieejami tikai esošajiem to lietotājiem. Jauniem klientiem iesakām izvēlēties kādu no
Internets telefonā veidiem (pieslēgts pēc noklusējuma).
LMT piedāvā dažādus datu pārraides pakalpojumus tālrunim, kas atbilst dažādām interneta lietošanas
vajadzībām un paradumiem.
Dati īslaicīgais
Šis datu pārraides veids ir piemērots, ja ikdienā datu pārraidi nepieciešams izmantot retos gadījumos. Nav jāmaksā ne
pieslēguma, ne abonēšanas maksa, tiek maksāts tikai par pārraidīto un saņemto datu apjomu.
Dati 1.72, Dati 7.30 un Dati 13.14
Šiem datu pārraides veidiem ir pieslēguma un ikmēneša abonēšanas maksa, un noteikts datu pārraides apjoms Latvijā bez
maksas! Tarifs par datu pārraides izmantošanu pēc bezmaksas Mb izmantošanas ir zemāks nekā Dati īslaicīgais
pieslēgumam.



Dati 1.72
Noteikta ikmēneša abonēšanas maksa - € 1.72 un iespēja Latvijā izmantot 5 MB bez maksas.



Dati 7.30
Noteikta ikmēneša abonēšanas maksa - € 7.30 un iespēja Latvijā izmantot 100 MB bez maksas.



Dati 13.14
Noteikta ikmēneša abonēšanas maksa - € 13.14 un iespēja Latvijā izmantot 500 MB bez maksas.



Dati Open
Šim datu pārraides veidam ir noteikta ikmēneša abonēšanas maksa - Ls 15.38 un iespēja izmantot neierobežotu datu
apjomu Latvijā. Izmantojot datu pārraidi ārvalstīs, par to ir jāmaksā pēc viesabonēšanas operatora noteiktajiem
tarifiem.
Izmantoto datu apjomam mēnesī pārsniedzot 3 GB, datu pārraides ātrums var tikt ierobežots.

Tarifi

Dati īslaicīgais

Nakts tarifs

Dienas tarifs

Brīvdienu tarifs

0.5251

1.2104

1.2104

Dati 1
pirmie 5 MB

0.0000

sākot no 6. MB

0.2910

Dati 5
pirmie 100 MB

0.0000

sākot no 101. MB

0.1458

Dati 9
pirmie 500 MB

0.0000

sākot no 501. MB

0.0290

Dati Open
0.0000

Visi tarifi norādīti € ar PVN par 1 MB.

Uzmanību!

Minimālā maksa par sesiju ir € 0.02.
Sakarā ar ievērojamām tarifu atšķirībām, īpaši viesabonēšanā, ir jāņem vērā datu pārraides tehnoloģiskās īpatnības, kas
var ietekmēt Tavas izmaksas - faktiski pārraidīto datu apjomu atšķirības, datu pārraides pakalpojumu automātisko
izmantošanas iespēju u.c.

Maksas
Pakalpojums

Abonēšana

Dati īslaicīgais

0.00*

Dati 1.72

1.72

Dati 7.30

7.30

Dati 13.14

13.14

Dati Open

21.88

Visas maksas norādītas € ar PVN

Svarīgi zināt!

Mobilo tālruņu WAP konfigurācija
Konfigurācijas parametrus Tu vari saņemt īsziņas veidā! Tev tikai jānosūta pieprasījuma īsziņa PG uz īsziņu pakalpojuma
kodu 1688. Atbildes īsziņā saņemsi GPRS un WAP parametrus, kas jāsaglabā tālruņa atmiņā.
Sīkāku informāciju par konfigurācijas parametriem un tās gaitu var iegūt mobilā tālruņa lietošanas instrukcijā, kā arī
mobilā tālruņa ražotāja interneta mājas lapā.

