
iStyle 

No 2012. gada 1. novembra šo pieslēguma veidu var izmantot tikai tā esošie lietotāji. 
 
iStyle ir pieslēguma veids, kas izstrādāts tieši iPhone pircējiem. Pieslēgumam ir fiksēta mēneša maksa, kurā 
iekļauti gan ierastie zvani un īsziņas, gan pakalpojums Internets telefonā. 

 
iStyle 1 iStyle 2 iStyle 3 

iPhone 4S 16 GB pirkuma maksa* 0.00 0.00 0.00 

iPhone 4S 16 GB mēneša maksa 0.00 0.00 0.00 

iPhone 4S 32 GB pirkuma maksa* 0.00 0.00 0.00 

iPhone 4S 32 GB mēneša maksa 4.27 4.27 0.00 

iPhone 4S 64 GB pirkuma maksa* 0.00 0.00 0.00 

iPhone 4S 64 GB mēneša maksa 8.54 8.54 4.27 

Pieslēguma fiksētā mēneša maksa 35.27 42.34 84.68 

Mēneša maksā iekļautie pakalpojumi iStyle 1 iStyle 2 iStyle 3 

Zvani LMT tīklā (min.)** 250 500 5000 

Zvani uz citiem Tele2, Bite (min.)** 50 200 1000 

Zvani uz ārzemēm (min.)*** - - 100 

Īsziņas LMT tīklā 100 500 1000 

Īsziņas uz citiem tīkliem 0 200 1000 

Multivides ziņojumi (MMS) 100 200 1000 

Internets telefonā**** 200 MB 2 GB 10 GB 

Papildu datu apjoms 100 MB/€ 2.82 1 GB/€ 2.82 2 GB/€ 1.41 

 
* Esošiem LMT klientiem, kuri izmanto LMT pakalpojumus vismaz 3 mēnešus. Jaunajiem klientiem pirkuma maksa – Ls 49. 
Piedāvājums spēkā, slēdzot „Mans komplekts” līgumu uz 24 mēnešiem. Rūpējoties par Jūsu spējām ilgtermiņā pildīt 
saistības, LMT ir tiesīgs atteikt līguma par Mans komplekts noslēgšanu, ja par Jums nebūs pieejama pietiekama informācija 
kredītvēstures datubāzēs vai tā būs negatīva. Telefonu skaits ir ierobežots. 
** Izņemot zvanus uz fiksēto tālruņu numuriem, ziedojumu tālruņiem, ziedojumu pakalpojumu kodiem, paaugstinātas 
maksas un informatīvajiem tālruņiem, kas tiek tarificēti atsevišķi. 
*** Izņemot satelītu tīklus un ārvalstu paaugstinātas maksas tīkliem. 
**** Pēc norādītā datu apjoma iztērēšanas līdz mēneša beigām interneta ātrums tiks samazināts (64 Kb/s lejupielādei, 16 
Kb/s augšupielādei). Lai izmantotu datu pārraidi ar iepriekšējo ātrumu, jāiegādājas papildu datu apjoms, sūtot īsziņu ar 
tekstu APJOMS uz numuru 1634. 

 
Tarifi 

Kurp zvana iStyle 1 iStyle 2 iStyle 3 

LMT tīkls 0.0989 0.0705 0.0424 

Tele2, Bite Latvija un Telekom Baltija 0.0989 0.0705 0.0424 

Master Telecom, Telegrupa Baltijā un Balticom 0.0989 0.0705 0.0424 

Fiksēto tīklu tālruņi Latvijā 
0.0989 0.0705 0.0424 

Camel Mobile mobilā numerācija 0.4939 0.4939 0.4939 

Taksofoni 0.2755 0.2755 0.2755 

80xxxxxx 0.0000 0.0000 0.0000 

http://www.lmt.lv/lat/fikseto_tiklu_talruni


Starptautiskie zvani no Latvijas ... 0.1975** 0.1341** 

Īsziņas un multivides ziņojumi* iStyle 1 iStyle 2 iStyle 3 

Uz visiem tīkliem 0.0705 0.0565 0.0424 

* Pēc mēneša maksā iekļauto vienību izmantošanas. 
** Tarifs nav spēkā zvaniem uz satelītu tīkliem un ārvalstu paaugstinātas maksas tīkliem. 

 

Mobilā satura pakalpojumi 
Nosūtot īsziņas uz paaugstinātas maksas īsziņu pakalpojumu numuriem, par paaugstinātas maksas pakalpojuma 
saņemšanu ir jāmaksā atsevišķi. 

 

Maksas 

  iStyle 1 iStyle 2 iStyle 3 

Fiksēta mēneša maksa, ja pieslēgums uz laiku ir 

slēgts 
35.27 42.34 84.68 

Pieslēgšanas maksa 0.00 0.00 0.00 

Numura noteicējs, abonēšanas maksa 0.00 0.00 0.00 

 

Visi tarifi un maksas norādītas € ar PVN. 

 
Svarīgi zināt! 

Ar iStyle Tu vari... 

 Saņemt zvanus un zvanīt uz jebkuru tālruņa numuru Latvijā. 

 Izmantot īsziņu un datu pārraides iespējas. 

 Veikt starptautiskos zvanus. 

 Izmantot viesabonēšanas iespējas. 

iStyle izmantošana ārvalstīs 

iStyle izmantošana ārvalstīs ir iespējama tikai to valstu operatoru tīklos, ar kuriem LMT ir noslēgts viesabonēšanas līgums. 
Ja Tu izmanto viesabonēšanas pakalpojumus ārvalstīs, tad par tiem ir jāmaksā pēc ārvalstu operatora noteiktajiem 

tarifiem. 

Pieejamās datu pārraides tehnoloģijas (HSDPA/UMTS/EDGE) ir atkarīgas no konkrētā ārvalstu operatora. 

Maksu par datu pārraides izmantošanu un tarifikācijas mehānismu viesabonēšanā nosaka konkrētais operators, un tā var 
mainīties valūtas kursa svārstību gadījumā. 

Pirms datu pārraides izmantošanas ārvalstīs, lūdzu, iepazīsties ar tarifiem un tarifikācijas mehānismu 
konkrētā valstī un tīklā!  

 

Uzmanību! 
Atrodoties ārvalstīs, ir jāmaksā arī par saņemtajiem zvaniem! 

Pēc bezmaksas sarunu minūšu, īsziņu un MMS izmantošanas konkrētajā mēnesī tiek aprēķināta maksa. 

Kad būsi iztērējis datu apjomu bez ātruma ierobežojuma, līdz mēneša beigām ātrums tiks samazināts (64 Kb/s 
lejupielādei, 16 Kb/s augšupielādei). Ja vēlies lietot datu pārraidi ar iepriekšējo ātrumu, jāiegādājas papildu datu apjoms.  

http://www.lmt.lv/lat/starptautiskie_zvani
http://www.lmt.lv/lat/paligs_abonentam/mobila_satura_pakalpojumi/msp_satura_piegadataji

