INTERNETS TELEFONĀ 3/5/10
Nepieciešamība, ne greznība!
Lieliska ziņa! Tagad visiem LMT klientiem ir iespēja izmantot jauno INTERNETS TELEFONĀ piedāvājumu,
kas kļuvis vēl pieejamāks un vēl vairāk pielāgots klientu lietošanas vajadzībām.
Ja esi Internets telefonā 3, Internets telefonā 5 vai Internets telefonā 10 lietotājs un šobrīd vēl nevēlies
izmantot jaunā piedāvājuma priekšrocības, visi iepriekšējie pakalpojuma nosacījumi – interneta apjoms,
maksa – paliek spēkā. Taču turpmāk vairs nebūs pieejams Internets dienai un nebūs iespējams iegādāties
vienreizējo papildu interneta apjomu.
Ja Tev ir internets telefonā – lasi ziņas, pavadi laiku sociālajos tīklos, izmanto aplikācijas un izbaudi citas
interneta sniegtās iespējas, lai kur tu atrastos – darbā, ceļā, mājās vai pie dabas, turklāt par draudzīgu
cenu!





Visa nepieciešamā informācija Tavā telefonā jebkurā laikā un vietā – Google meklētājs, aplikācijas,
1188 uzziņas, e-pasts utt.
Zema un fiksēta maksa mēnesī
Bez apjoma ierobežojuma

Interneta veids

Maksa

Interneta apjoms
bez ātruma ierobežojuma

Internets telefonā 3
Ja internetu izmanto reti – šad un tad meklē
informāciju, pārbaudi e-pastu, lasi ziņas u.tml.

€ 4,24 mēnesī

250 MB

Internets telefonā 5
Ja internetu lieto regulāri, bet nedaudz – pārbaud
i e-pastu, izmanto aplikācijas, ieskaties sociālajos tīklos u.tml.

€ 7,05 mēnesī

2 GB

Internets telefonā 10
Ja internetu lieto gandrīz bez pārtraukuma –
tas ir darba instruments un Tavs labākais draugs.

€ 14,12 mēnesī

10 GB

KĀ PIESLĒGT
No 19.08.2013.pieslēgt Internets telefonā 3, Internets telefonā 5 un Internets telefonā 10 nav iespējams.
Aicinām izvēlēties aktuālos INTERNETS TELEFONĀ pakalpojumus.
Atceries! Pieslēdzot jebkuru jaunā piedāvājuma interneta apjomu, internets telefonā ar iepriekšējiem
nosacījumiem vairāk nebūs pieejams.

IESPĒJAS



Ja Tev ir internets telefonā, Tu vari skatīties arī Mobilo TV! Tavā rīcībā televīzijas kanālu tiešraides,
iepriekš sagatavoti TV raidījumu sižeti, dažādi video ieraksti u.c.
Tu vari sērfot internetā arī ārvalstīs! Baudi lieliskās priekšrocības, ko piedāvā Internets ceļojumā – Tavā
rīcībā būs konkrēts interneta apjoms par fiksētu maksu diennaktī.

SVARĪGI ZINĀT






Ja esi Internets telefonā 3, 5 vai 10 lietotājs, lūdzu, atceries, ka iekļautais interneta apjoms jāiztērē līdz
mēneša beigām – uzkrāt to nav iespējams.
Šeit Tu atradīsi dažādus jautājumus un izsmeļošas atbildes par datu pārraides tehnoloģijām un
īpatnībām.
Ja lieto vecāku telefona modeli un tas nav konfigurēts interneta lietošanai, nosūti pieprasījuma
īsziņu PG uz numuru1688. Atbildes īsziņā saņemsi konfigurācijas parametrus, kas jāsaglabā telefona
atmiņā. Ja Tavs telefons nenodrošina parametru saņemšanu ar īsziņas palīdzību, parametru
konfigurācija jāveic patstāvīgi.
LMT interneta pakalpojumi piedāvā plašas izmantošanas iespējas, tomēr, lai visiem klientiem
nodrošinātu iespēju baudīt kvalitatīvus pakalpojumus, tie nav paredzēti reālā laika pakalpojumu
izmatošanai, piemēram, IP telefonijai (balss un video zvanu veikšana internetā) un Peer to peer
izmantošanai (programmas dažādu mūzikas, filmu u.tml. failu apmaiņai). Ja LMT pakalpojumi tiek
izmantoti tam neparedzētā veidā, sistēmas automātiski var ierobežot vai pat pārtraukt noteikta
pakalpojuma sniegšanu.

IZMAKSAS



Maksa par īsziņām un paaugstinātas maksas pakalpojumiem, kā arī reālā laika pakalpojumiem un Peer
to peer pakalpojumiem neietilpst fiksētajā mēneša maksā.
Ja plāno lietot internetu telefonā arī ārpus Latvijas robežām, lūdzam savlaicīgi iepazīties ar interneta
tarifiem ārvalstīs.

