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Akcija spēkā no 12.07.2021. līdz 22.08.2021.
Piedāvājumā ietilpst Tet internets vai Tet internets+Helio iTV ar īpašo cenu uz
24 mēnešiem.
Akcijas ietvaros, Tet interneta cenas ir sekojošas: Starta internets 14.50
€/mēn.; Izklaides internets 17.50 €/mēn; Pro internets 20.50 €/mēn.
Piedāvājuma cenas, piesakot Tet internetu + Helio iTV ar 24 mēnešu līgumu,
ir šādas:
- Helio iTV un Starta internets19,50 €/mēn.;
- Helio iTV un Izklaides internets 22,50 €/mēn.;
- Helio iTV un Pro internets 25,50 €/mēn.
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Piedāvājuma ietvaros abonentam tiek piemērota 100% abonēšanas
maksas atlaide pakalpojumam saskaņā ar abonenta iesūtīto rēķinu par
līgumsodu, ko pēdējo sešu mēnešu laikā izrakstījis cits elektronisko
sakaru pakalpojumu sniedzējs par interneta pakalpojumiem, bet
nepārsniedzot 140 EUR par jebkuru komplektu internets+Helio iTV un 99
EUR par jebkuru internetu.

•

Piedāvājums spēkā visā Latvijā, kur Tet to spēj tehniski ierīkot un nodrošināt.
Piedāvājums paredzēts, ierīkojot jaunu pakalpojumu un slēdzot līgumu uz 24
mēnešiem, vai izvēloties beztermiņa līgumu kādam no šiem pakalpojumiem:
- Starta internets (Optikas interneta ātrums no 40 Mbit/s līdz 200
Mbit/s, DSL interneta ātrums 2 Mbit/s līdz 10 Mbit/s);
- Izklaides internets (Optikas interneta ātrums no 100 Mbit/s līdz 500
Mbit/s, DSL interneta ātrums 6 Mbit/s līdz 30 Mbit/s);
- Pro internets (Optikas interneta ātrums no 200 Mbit/s līdz 1000
Mbit/s, DSL interneta ātrums 12 Mbit/s līdz 60 Mbit/s);
- Starta internets ar Helio iTV (Optikas interneta ātrums no 40 Mbit/s
līdz 200 Mbit/s, DSL interneta ātrums 2 Mbit/s līdz 10 Mbit/s);
- Izklaides Internets ar Helio iTV (Optikas interneta ātrums no 100
Mbit/s līdz 500 Mbit/s, DSL interneta ātrums 6 Mbit/s līdz 30 Mbit/s);
- Pro Internets ar Helio iTV (Optikas interneta ātrums no 200 Mbit/s
līdz 1000 Mbit/s, DSL interneta ātrums 12 Mbit/s līdz 60 Mbit/s).
Piesakot Tet internetu + Helio iTV, klients bez papildu maksas saņem šādus
bonusus:
Piesakot pakalpojumus Starta, Izklaides, Pro internets, iegūsi uz 1 mēnesi
Tet+ Lielais abonements bez papildu maksas. Sākot ar 2.mēnesi, stāsies
spēkā Tet+ Lielais abonements standarta abonēšanas maksa 14.99 €/mēn.;
Piesakot “Helio iTV un Starta internets” vai “Helio iTV un Izklaides internets”,
vai Helio iTV un Pro internets”, saņem Visas tematiskās pakas un Tet+
Filmas un seriāli 30 dienas bez papildu maksas. Sākot ar 31. dienu, stājas
spēkā īpašā abonēšanas maksa 12.90 €/mēn. (standarta cena 15,24 €/mēn.).
Īpašā abonēšanas maksa ir spēkā līdz viens vai abi pakalpojumi tiek atslēgti.
Atkārtoti piesakot Visas tematiskās pakas un/vai Tet+Filmas un seriāli, maksa
par Visām tematiskajām pakām ir 9.24 €/mēn. un Tet+Filmas un seriāli 7.99
€/mēn.;
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Atsakot pakalpojumu Visas tematiskās pakas, ir iespēja pieslēgt jebkuru
atsevišķu tematisko paku par 3.50 €/mēn. Ja vēlies mainīt pakas, nevēlies
turpināt lietot Visas tematiskās pakas vai Tet+Filmas un seriāli, dodies uz
pašapkalpošanās portālu mans.tet.lv vai raksti uz tet@tet.lv
Ja pakalpojums nav pieteikts šajā lapā, ierīkošanas maksa ir 5 EUR. Summa
tiek pieskaitīta pirmajam rēķinam.
Ja pēc klienta iniciatīvas pakalpojuma abonements tiek pārtraukts pirms
piedāvājuma izmantošanas minimālā termiņa beigām, tiek piemērots
līgumsods, kas aprēķināts proporcionāli atlikušajam līguma termiņam, sadalot
to triju mēnešu periodos.
Līgumsods pakalpojumam Tet internets + Helio iTV ir 140 EUR.
Līgumsods pakalpojumam Tet internets ir 99.60 EUR.
Piemērs līgumsoda aprēķinam, ja bijis noslēgts līgums uz 24 mēnešiem par
pakalpojumu Starta internets un līdz līguma termiņa beigām ir palikuši 12
mēneši: (99.60/ 24)*12=49.80, jeb 4.15 € par katru neizmantoto līguma
mēnesi. Līgumsoda samazinājums tiek aprēķināts pa ceturkšņiem.
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