LMT KARTES INTERNETS TELEFONĀ
Visa pasaule kabatā!
Lieto internetu Latvijā, lai kur Tu atrastos! Lasi ziņas, lieto sociālos tīklus un e-pastu,
meklē informāciju, sūti MMS, spēlē spēles un klausies mūziku savā mobilajā
telefonā!
Ar LMT Karti Tu vari atļauties vairāk – tagad Tavā tarifu plānā iekļauti arī 50 MB
interneta lietošanai Latvijā bez papildu maksas, taču, ja vēlēsies vairāk, pieslēdz arī
kādu no INTERNETS TELEFONĀ pakalpojumiem. Turklāt – kā jau visiem LMT
klientiem – Tev pieejamas arī 4G tīkla priekšrocības. Skaties YouTube klipus,
lejupielādē mūziku un lietotnes, neuztraucoties par iztērētajiem MB.




50 MB interneta mēnesī – bez papildu maksas
Fiksēta nedēļas maksa, sākot no 0.50 €/ned.
Plašākais 3G un 4G tīkls visā Latvijā

KĀ PIESLĒGT
Vēlies lietot vairāk nekā 50 MB interneta mēnesī? Izvēlies savu INTERNETS
TELEFONĀ pakalpojumu un pieslēdz to Mans LMT vai ar īsziņas palīdzību!
Pakalpojums

INTERNETS TELEFONĀ 25 MB
Ja internets nepieciešams e-pastam,
sociālajiem tīkliem u.tml.
vajadzībām
INTERNETS TELEFONĀ 100
MB
Ja telefonā lejupielādē arī lietotnes,
klausies radio un spēlē spēles
INTERNETS TELEFONĀ 1 GB /
NEDĒĻA INTERNETAM
Ja galvenokārt komunicējies ar
īsziņām
un lieto DAUDZ interneta katru
dienu
INTERNETS TELEFONĀ 1.5 GB
Ja Internets ir Tavs otrais vārds –
lieto to katru dienu un DAUDZ

Vienreizējs
pirkums*
(īsziņa jāsūta uz
1626)
25MB

Abonēšana*
(īsziņa jāsūta uz
1626)

Maksa

25MBA

0.50
€/ned.

100MB

100MBA

1.00
€/ned.

S7

S7A

1.41
€/ned.

1500MB

1500MBA

2.00
€/ned.

Kad Tavs internets ir iztērēts, līdz mēneša beigām ātrums tiks samazināts (64 Kb/s
lejupielādei, 16 Kb/s augšupielādei). Ja vēlies internetu ar iepriekšējo ātrumu jau
tagad, sūti vēlreiz vienreizējā pirkuma vai abonēšanas pieprasījuma īsziņu, par ko tiek
piemērota maksa.

SVARĪGI!







Par interneta pieslēgšanas pieprasījuma īsziņu jāmaksā tikai standarta īsziņas
maksa. Sagaidi apstiprinājumu – un sāc lietot internetu Latvijā!
Ja vēlies noskaidrot atlikušo interneta apjomu un laiku, kurā to vari tērēt, sūti i
uz numuru 1626. Atbildi saņemsi dažu minūšu laikā.
Ja nevēlies izmantot priekšrocības, ko sniedz internets telefonā, pakalpojumu
var atslēgt Mans LMT vai sūtot abonēšanas īsziņas komandu un – zīmi uz
numuru 1626.
Par interneta lietošanu ārvalstīs jāmaksā atbilstoši LMT Kartes tarifiem
ārvalstīs.
Ja pakalpojuma darbības laikā Tavai LMT Kartei beidzas avansa derīguma
termiņš, pakalpojumu varēsi izmantot līdz tā termiņa beigām.

