
Pakalpojuma Viaplay Total īpašie noteikumi 
 

Pakalpojums Viaplay Total (turpmāk - Pakalpojums) par fiksētu mēneša abonēšanas maksu 

nodrošina iespēju piekļūt interneta vietnē viaplay.lv un ar Viaplay lietotņu starpniecību 

sniegtajām televīzijas pārraidēm, filmām, seriāliem un citiem audiovizuālajiem materiāliem 

sekojošās ierīcēs - datorā, planšetdatorā, viedtālrunī, Apple TV mediju atspēlētāja 

mikrokonsolē vai citā atbilstošā ierīcē, izmantojot interneta pārlūku vai Viaplay lietotnes. 

 
Reģistrējoties Pakalpojuma lietošanai, Klientam un SIA Tet (turpmāk - Tet) jāievēro Tet un 

Klienta noslēgtā Līguma par elektronisko sakaru pakalpojumiem, tā pielikuma noteikumi, kā 

arī spēkā esošie „SIA Tet elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas noteikumi” un Viaplay 

mājas lapā pieejamie Pakalpojuma lietošanas noteikumi https://viaplay.lv/terms. Pretrunu 

gadījumā starp Viaplay mājas lapā pieejamiem Pakalpojuma lietošanas noteikumiem un Tet 

izdotajiem noteikumiem, tad noteicošie ir Tet noteikumi. 

 
Lai izmantotu Pakalpojumu, Klientam ir jābūt reģistrētam Tet pašapkalpošanās portāla Mans 

Tet lietotājam.  Pakalpojums ir pieejams Tet klientiem, kas lieto Helio iTV vai Helio vTV. 

Atsakoties no minētajiem pakalpojumiem, Klientam automātiski tiek pārtraukta arī 

Pakalpojuma sniegšana. Pakalpojumu sniedz Tet sadarbībā ar Nordic Entertainment Group 

Sweden AB, kas atbild par Pakalpojuma tehnisko un saturisko izpildījumu, kā arī klientu 

atbalstu tehniskos jautājumos. Tet nodrošina Pakalpojuma iegādi un norēķinus, abonēšanas 

maksu iekļaujot Klienta ikmēneša rēķinā par saņemtajiem Tet pakalpojumiem, kā arī sniedz 

atbalstu Klientam vispārīgos un ar norēķiniem saistītos jautājumos. 

 
Piesakot Pakalpojumu līdz 2021. gada 31. maijam, pirmajās 60 (sešdesmit) Pakalpojuma 

lietošanas dienās tiek piemērota 100% atlaide standarta abonēšanas maksai. Sākot ar 61. 

(sešdesmit pirmo dienu), ja Klients neatsakās no Pakalpojuma, tiek piemērota abonēšanas 

maksa saskaņā ar Tet standarta cenrādi. 

 
Klients apzinās un piekrīt, ka izvēlētā Pakalpojuma sniegšana tiek uzsākta ar brīdi, kad tiek 

pasūtīts un/vai aktivizēts attiecīgais Pakalpojums. Fakts, ka Klients tam sniegto Pakalpojumu 

neizmanto, neatbrīvo Abonentu no pienākuma veikt samaksu par Pakalpojumu. Pakalpojuma 

minimālais izmantošanas termiņš ir 30 dienas. Klientam atsakoties no Pakalpojuma, 

Pakalpojums tiek noņemts tekošā mēneša pēdējā datumā. Par Pakalpojuma abonēšanas 

pēdējo mēnesi tiek aprēķināta abonēšanas maksa pilnā apjomā. 


