
 
 

LMT pakalpojuma “Mobilā satura pirkumi” izmantošanas noteikumi 

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā LMT pēcapmaksas un priekšapmaksas klients (turpmāk – Lietotājs) 
izmanto “Latvijas Mobilais Telefons” SIA (turpmāk – LMT) pakalpojumu “Mobilā satura pirkumi” 
(turpmāk – Pakalpojums).  

2. LMT nodrošina Lietotāja iespēju norēķināties par trešo pušu (turpmāk – Partneri) satura 
pakalpojumiem (turpmāk – Saturs), izmantojot Lietotāja elektronisko sakaru pieslēgumu.  

3. Maksu par Saturu atbilstoši Lietotāja pirkumam:  

3.1. iekļauj ikmēneša rēķinā par sniegtajiem pakalpojumiem LMT pēcapmaksas vai LMT 
pakalpojuma “Privātais maksājums” klientam (turpmāk – Pēcapmaksas klients);  

3.2. ietur no priekšapmaksas kartes avansa “LMT Kartes” klientam (turpmāk – Priekšapmaksas 
klients). 

4. Pēcapmaksas klientam Pakalpojums ir pieejams, ja attiecīgajam pieslēgumam:  

4.1. ir iespēja nosūtīt un saņemt īsziņas;  

4.2. nav liegti paaugstinātas maksas pakalpojumi;  

4.3. nav pārsniegts LMT noteiktais kredītlimits;  

4.4. nav pārtraukta pakalpojumu sniegšana nenokārtotu parādsaistību dēļ.  

5. Priekšapmaksas klientam Pakalpojums ir pieejams, ja:  

5.1. priekšapmaksas pieslēgumam nav liegti paaugstinātas maksas pakalpojumi;  

5.2. Priekšapmaksas klienta kartē pietiek naudas līdzekļu un tai nav beidzies derīguma termiņš;  

5.3. nav pārsniegts LMT noteiktais kredītlimits.  

6. Partneris var ierobežot norēķinu iespējas pieejamību noteiktās iekārtās atkarībā no iekārtas 
operētājsistēmas veida un versijas, SIM atbalsta pieejamības, kā arī lietotnes versijas un 
uzstādījumiem, ja Pakalpojums tiek sniegts lietotnē.  

7. Lietotājam ir saistoši Partnera noteikumi un pirkumu atgriešanas politika.  

8. Lietojot Pakalpojumu, Lietotājam nepieciešams interneta savienojums, par ko Lietotājs maksā 
atbilstoši izvēlētā interneta pakalpojuma, pieslēguma veida tarifiem un maksām.  

9. Lietotājs Satura pirkumus veic atbilstoši norādēm Partnera lietotnē vai interneta vietnē, kurā tiek 
veikts Satura pirkums.  

10. Lai nodrošinātu Lietotāja identifikāciju, atsevišķi Partneri var noteikt, ka pirkuma veikšanas laikā 
Lietotāja mobilajai iekārtai jābūt savienotai ar LMT mobilo datu tīklu (nevis Wi-Fi).  

11. Partneris pēc katra pirkuma uz Lietotāja e-pasta adresi vai pieslēguma numuru nosūta informāciju 
par veikto Satura pirkumu.  

12. LMT neuzņemas atbildību par Lietotāja Pakalpojuma ietvaros iegādāto Saturu, tā kvalitāti un 
noteiktajām maksām. Visas pretenzijas par Saturu kvalitāti, atbilstību un maksas atcelšanu Lietotājs 
patstāvīgi iesniedz Partnerim.  

13. Lietotājs ir atbildīgs par Satura pirkumu apmaksu, ja Lietotājs nodevis savu iekārtu, SIM karti, 
piekļuves paroles un citu konfidenciālo informāciju trešajām personām un nav ievērojis noteiktos 
drošības pasākumus (iekārtu ekrāna atbloķēšana ar paroli, paroles ievadīšana pirms pirkumu 
veikšanas u.c.).  

14. Nodokļa rēķinu par veikto Satura pirkumu nodrošina Partneris.  

15. Satura pirkuma maksas atgriešanu Lietotājam veic Partneris atbilstoši Partnera pirkumu atgriešanas 
politikai.  

16. Pēc atbilstošas informācijas saņemšanas no Partnera par Satura pirkuma maksas atgriešanu, LMT 
atmaksā Satura pirkuma maksu šādā kārtībā:  

16.1. Pēcapmaksas klientam – ja pirkums tiek anulēts tajā pašā pārskata periodā, informācija par 
Satura pirkumu netiek iekļauta rēķinā. Ja Satura pirkums tiek anulēts citā pārskata periodā, 
attiecīgais pārrēķins tiek iekļauts nākamajā Pēcapmaksas klienta rēķinā.  

16.2. Priekšapmaksas klientam – Satura pirkuma maksa tiek atmaksāta pēc tam, kad veikta 
atgriešanas pieprasījuma apstrāde.  

17. Pakalpojuma sniegšanas mērķim LMT apstrādā Lietotāja personas datus, kā arī Lietotāja vai 
Partnera iesniegtos datus par veikto darījumu. 


