
Tehnikas akcijas “Pērc televizoru un saņem Shortcut TV + Films 3 mēnešiem 

bezmaksas” noteikumi 

1. Akcija spēkā no 28.01.2020. līdz 19.02.2020. 

2. Akcija attiecas uz esošajiem un jaunajiem Tet klientiem, kuriem ir pieejams 
pakalpojums Tet nomaksas pirkums. 

3. Akcijas ietvaros pērkot kādu no akcijas televizoru modeļiem (KD55XG8096BAEP, 
KD65XG8096BAEP, QE55Q67RATXXH, UE65RU7092UXXH, QE65Q67RATXXH, 

49SM8200PLA, 55UM7100PLB, 55SM8200PLA, 43PUS7304/12, 58PUS7304/12, 
49UM7100PLB) Tet nomaksas pirkumā vienā no Tet veikaliem visā Latvijā vai 

www.tet.lv/veikals , Tet pircējs saņems dāvanā “Shortcut Films + TV” priekšapmaksas 
pakalpojumu 3 (trīs) mēnešiem. 

4. Pircējs saņems savu dāvanu koda veidā. Kods tiks nosūtīts elektroniski sms veidā uz 
pircēja noradīto mob. tālruņa numuru nākamajā dienā pēc pirkuma.  

5. Shortcut Films + TV kodu jāaktivizē līdz 2020. gada 29. februārim reģistrējot jaunu 
Shortcut lietotāja kontu akcijas lapā www.Shortcut.lv/kinovakari. Kods ļaus izmantot 

Shortcut Films + TV priekšapmaksas pakalpojumu bez maksas 3 (trīs) mēnešus no 
koda aktivizācijas brīža. Ja pēc 3 (trīs) mēnešiem, Pircējs neatsakās no Shortcut Films 

+ TV priekšapmaksas pakalpojuma lietošanas, abonements turpinās lietot Shortcut 
Films+ TV priekšapmaksas pakalpojumu saskaņā ar Shortcut standarta cenrādi.  

6. Pircējs var pārtraukt lietot pakalpojumu jebkurā brīdī, apmeklējot www.Shortcut.lv. 
7. Kodu var izmantot tikai reģistrējot jaunu Shortcut lietotāja kontu. Ja Pircējam jau ir 

aktīvs Shortcut pakalpojums, Pircējs var dalīties ar kodu ar trešo personu, kas būs 
jauns Shortcut pakalpojuma klients. 

8. Tet nomaksas pirkums ir pieejams Tet klientiem gan f iziskām (no 21 līdz 75 gadiem), 
gan juridiskām personām, kuras lieto kādu no sekojošiem Tet pakalpojumiem – Helio 

iTV, Helio vTV, mājas internets, Shortcut, Tet elektrība. 
9. Līgums par Tet nomaksas pirkumu tiek slēgts pēc klienta maksātspējas izvērtēšanas, 

nepārsniedzot darījuma limitu, kas noteikts maksātspējas slēdzienā un saskaņā ar šo 
noteikumu 12.punktu.  

10. Nomaksas pirkuma līguma termiņš televizoriem ir līdz 36 mēnešiem. 
11. Tet nomaksas pirkumu var izmantot f iziskas personas tehnikai ar cenu no EUR 48, 

juridiskas personas tehnikai ar cenu no EUR 150. 
12. Slēdzot jaunu pakalpojumu līgumu un kļūstot par SIA Tet klientu, pirmajos 3 

pakalpojumu lietošanas mēnešos nomaksas pirkumam pieejamais limits ir 400 EUR, 
bet sākot ar ceturto mēnesi pieejamais limits ir 2500 EUR. Individuāls nomaksas limits 

konkrētā darījuma ietvaros tiek noteikts maksātspējas pārbaudē. Iegādājoties preces, 
kuru kopējā summa pārsniedz minētos limitus, šī starpība ir jāsedz veicot pirmo 

iemaksu.  
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