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1. Pakalpojumu sniedzējs un Kampaņas organizētājs
1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā pakalpojumu sniedzējs „Latvijas Mobilais
Telefons” SIA, reģistrācijas numurs 50003050931, Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039
(tālāk tekstā – LMT) fiziskām personām - LMT priekšapmaksas pakalpojuma „LMT
Karte” (tālāk tekstā – LMT Karte) lietotājiem organizē LMT Kartes 2021.gada
pavasara kampaņu (tālāk tekstā – Kampaņa).
2. Kampaņas norises teritorija:
2.1. Kampaņa notiek Latvijas teritorijā.
3. Kampaņas norises laiks:
3.1. Kampaņas norises sākuma datums ir 2021.gada 9.marts. Kampaņas norises
beigu datums ir 2021.gada 31. augusts.
3.2. Periods, kurā iespējams pieteikt savu dalību Kampaņā ir no 2021.gada 9.marta
līdz 2021.gada 8.jūnijam (ieskaitot).
4. Piedalīšanās noteikumi un Kampaņas avanss
4.1. Par Kampaņas dalībnieku (tālāk tekstā – Dalībnieks) var kļūt ikviens LMT Kartes
lietotājs, kas periodā no 2021.gada 9.marta līdz 2021.gada 8.jūnijam (ieskaitot)
aktivizē LMT Kartes starta komplektu 1,50 EUR vai 3,00 EUR vērtībā un kas šajā
punktā minētajā periodā piesaka savu dalību Kampaņā, nosūtot no attiecīgā LMT
Kartes pieslēguma numura SMS ar reģistrācijas kodu x2 uz 1626.
4.2. Pēc reģistrācijas koda nosūtīšanas Dalībnieks, kas ir veicis korektu reģistrāciju,
saņem apstiprinājuma īsziņu par veiksmīgu reģistrēšanos Kampaņas avansa
saņemšanai. Kļūdaini, neatbilstoši veiktas reģistrācijas netiek kvalificētas
kampaņas avansa saņemšanai. Atkārtoti saņemts reģistrācijas kods no viena un
tā paša LMT Kartes pieslēguma numura, kura reģistrācijas pieteikums jau ir bijis
apstiprināts dalībai Kampaņā, tiek dzēsts un atkārtoti Kampaņas avanss netiek
piešķirts.
4.3. Pēc atbildes īsziņas saņemšanas par reģistrēšanos Kampaņai, Dalībnieka LMT
Kartes pieslēguma kontā tiek ieskaitīts Kampaņas avanss attiecīgā aktivizētā un
reģistrētā starta komplekta vērtības apmērā. Starta komplektam 1,50 EUR vērtībā
Kampaņas avanss ir papildus 1,50 EUR, bet 3,00EUR starta komplektam 3,00
EUR vērtībā Kampaņas avanss ir papildus 3,00 EUR. Kampaņas avansu
paredzēts atļaut izmantot tikai LMT Kartes pakalpojumu izmantošanai Latvijas
teritorijā. Ar Kampaņas avansu nebūs iespējams apmaksāt pakalpojumu ārpus
Latvijas teritorijas un paaugstinātas maksas pakalpojumus.
4.4. Kampaņas avansa derīguma termiņš ir 2021. gada 31. augusts, vai arī derīguma
termiņš sakrīt ar kartes pamat avansa derīguma termiņu, ja tas beidzas ātrāk kā
2021. gada 31. augustā. Par Kampaņas avansa derīguma termiņa beigām
Dalībniekam tiks nosūtīts atgādinājuma sms vienu nedēļu pirms beigu datuma.
2021. gada 31. augustā visi neizmantotie Kampaņas avansi tiks dzēsti.
4.5. Kampaņas avansa atlikuma summu Dalībnieks var noskaidrot, piezvanot uz LMT
Kartes uzziņu tālruni 29202010, vai sūtot īsziņu ar kodu I uz numuru 1626.
5. Dalībnieks ievēro LMT pakalpojumu godīgas lietošanas principus
LMT ir tiesības
nepiešķirt Kampaņas labumus, ja LMT pakalpojumi, pieslēguma numurs vai
Kampaņas avanss tiek izmantoti nepareizi, nelabticīgā veidā vai ļaunprātīgi – pretēji
paredzētajam mērķim vai veidiem, vai arī tiek aizskartas citu lietotāju un LMT
intereses..
6. Pretenzijas un to izskatīšana
6.1. Pretenzijas par Kampaņas norisi iesniedzamas LMT (Rīgā, Ropažu ielā 6, LV1039) rakstveidā, vai sūtot uz info@lmt.lv parakstītas ar drošu elektronisko
parakstu līdz 2021.gada 30.septembrim, pilnībā izklāstot iebildumus un to
pamatojumu. LMT sniedz atbildi 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no pretenzijas
saņemšanas dienas. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina LMT atbilde, tas var
aizsargāt savas tiesības normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
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7. Citi noteikumi.
7.1. Kampaņas Dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteiktas šajos noteikumos un šo
noteikumu izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Kampaņas Dalībniekiem.
Reklāmas materiālos pieejamai informācijai par Kampaņu ir tikai informatīvs
raksturs.
7.2. Kampaņas Dalībnieku personas dati saistībā ar dalību Kampaņā tiek apstrādāti
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas
datu aizsardzības jomā.
7.3. Dalība Kampaņā ir Dalībnieka apstiprinājums, ka Dalībnieks ir iepazinies ar šiem
noteikumiem, tie ir saprotami un Dalībnieks apņemas tos ievērot, kā arī Dalībnieks
piekrīt savu personas datu apstrādei Kampaņas nodrošināšanai. Datu apstrādes
mērķis ir nodrošināt Kampaņas norisi.
7.4. Dalībnieks ir informēts, ka Kampaņas nodrošināšanai nepieciešamie Dalībnieka
dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu Kampaņas laiku un vismaz vienu mēnesi pēc
kampaņas beigu datuma.

Privātpersonu apkalpošanas dienesta
direktore

Ilze Saulīte

Sagatavoja: I. Liģere, 29248738
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