LMT KARTES STANDARTS
SARUNAS NAV PROGNOZĒJAMAS. LMT KARTE – IR.
Ar LMT Kartes standartu Tu vari kontrolēt savu sarunu izmaksas. Ja norunā maz –
piemēram, 50 centus – tik arī maksā. Bet, ja sanāk norunāt daudz, esi drošs – tas
maksās ne vairāk kā 2.00 € nedēļā! Citiem vārdiem – runā, cik vien vēlies, un
nepārmaksā!
•

Standarta aktivizēšana un lietošana Latvijā – BEZ MAKSAS!

•

Sarunu izmaksas no 0.00 € līdz 2.00 € nedēļā – ne vairāk!

•

Neierobežoti zvani un īsziņas UZ VISIEM TĪKLIEM Latvijā.

•

Noderīgs gan mazrunātājiem, gan tiem, kam patīk runāt DAUDZ...

KĀ AKTIVIZĒT
Aktivizē LMT Kartes standartu tikai vienu reizi!
•

Tepat internetā – ar draugiem.lv vai facebook.com reģistrācijas pasi

•

Jebkurā LMT klientu centrā
SVARĪGI!

•

LMT Kartes standarts stājas spēkā pēc apstiprinājuma īsziņas saņemšanas.

•

Aktivizēt standartu var LMT Kartes lietošanas termiņa laikā.

KĀ DARBOJAS
•

LMT Kartes standarta darbības periods ir kalendārā nedēļa – no pirmdienas plkst.
00:00:00 līdz svētdienas 23:59:59 – neatkarīgi no tā, kurā nedēļas dienā to aktivizēji.
Katru pirmdienu sākas jauns standarta cikls.

•

Kad saskaņā ar Tavu tarifu plānu ir sasniegta 2.00 € robeža, līdz nedēļas beigām
turpini runāt un sūtīt īsziņas Latvijā BEZ MAKSAS. Arī tad, ja avansa atlikums ir
0.00 €.
SVARĪGI!

•

Maksimālais vienas sarunas ilgums ir 60 minūtes.

•

Beidzoties avansa derīguma termiņam, līdz konta papildināšanas brīdim varēsi tikai
saņemt zvanus un īsziņas.

•

Ikreiz, kad sasniegsi 2.00 € robežu, nosūtīsim informatīvu īsziņu, lai esi lietas kursā
par bezmaksas sarunām un īsziņām līdz nedēļas beigām.

•

LMT Kartes standarts noder arī tad, ja lieto kādu no Nedēļas pakalpojumiem. Ja
kādreiz aizmirsīsi aktivizēt Nedēļu vai tā nebūs nepieciešama, tad darbosies standarts

– tā Tu izvairīsies no liekiem tēriņiem.

IZMAKSAS
•

Nav ne pieslēgšanas, ne abonēšanas maksas!

•

Par MMS, citu LMT Kartes pakalpojumu izmantošanu, starptautiskajiem zvaniem no
Latvijas uz ārvalstīm, paaugstinātas maksas pakalpojumiem un internetu ir jāmaksā
papildus.

•

Atrodoties ārzemēs, par telekomunikāciju pakalpojumiem ir jāmaksā pilnā apmērā.

SVARĪGI ZINĀT
•

Aktivizējot LMT Kartes standartu, klients piekrīt draugiem.lv vai facebook.com profila
un personas datu (vārds, uzvārds un dzimšanas datums) iesniegšanai un apstrādei
LMT.

•

Aktivizējot LMT Kartes standartu, tiek slēgta pakalpojuma Konferences zvans iespēja.

•

Ikvienam LMT klientam ir saistoši LMT pakalpojumu godīgas lietošanas principi.

•

Ja vēlies baudīt vēl citas priekšrocības, iesakām kļūt par reģistrētu LMT Kartes
lietotāju.

•

Jautājumi un atbildes par LMT Kartes standartu.

