
 

Ierobežotas pieejamības iekšēja informācija 

Tet+ Mazais abonements 30 dienas bez maksas 

 

Tet+ ir jauna izklaides vide, kas ietver labākos TV kanālus, iecienītākos seriālus un simtiem 

jaunāko filmu, kas vēl nesen demonstrētas kinoteātros. Izmanto Tet+ vidi savā datorā, 

viedtālrunī, planšetdatorā vai Smart TV – jebkur Latvijā, kur pieejams internets. Vairāk par 

Tet+ šeit.  

 

 

Noteikumi tehnikas akcijai “Pērc Smart televizoru, datoru, planšeti vai viedtālruni un 

saņem Tet+ Mazais abonements 30 dienām bez maksas” 

 

Akcija attiecas uz esošajiem un jaunajiem Tet klientiem. Vienlaicīgi iegādājoties vairākas 

preces, akcijas piedāvājumi nesummējas.   

Akcijas ietvaros pērkot kādu no Samsung, LG, Philips, Hisense vai Sony zīmola Smart TV, vai 

jebkuru portatīvo datoru, planšeti vai viedtālruni vienā no Tet veikaliem visā Latvijā vai 

www.tet.lv/veikals , ierīces pircējs saņems 100% atlaidi priekšapmaksas pakalpojuma Tet+ 

Mazais abonements lietošanai uz 30 dienām. Piedāvājums ir spēkā gan iegādājoties preci 

uzreiz, gan izmantojot pakalpojumu nomaksas pirkums. 3 dienu laikā pēc pirkuma 

saņemšanas, klientam uz viņa norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts unikāls kods, kuru ievadot 

www.tet.plus uz 30 dienām tiks piešķirta 100% atlaide pakalpojuma lietošanai. Ar 31.dienu 

abonēšanas maksa tiek piemērota atbilstoši Tet noteiktajai standarta abonēšanas maksai. 

Pakalpojumu var atslēgt jebkurā brīdī, apmeklējot savu profilu www.tet.plus. Kodu var 

izmantot tikai piesakot jaunu Tet+ pakalpojumu. Ja Klientam jau ir aktīvs Tet+ pakalpojums, 

Klients var dalīties ar kodu ar trešo personu, kas būs jauns Tet+ pakalpojuma lietotājs.   

Tet nomaksas pirkums ir pieejams Tet klientiem gan fiziskām, gan juridiskām personām, kuras 

lieto kādu no sekojošiem Tet pakalpojumiem – Helio iTV, Helio vTV, mājas internets, Tet+, Tet 

elektrība. Līgums par Tet nomaksas pirkumu tiek slēgts pēc klienta maksātspējas izvērtēšanas, 

nepārsniedzot darījuma limitu, kas noteikts maksātspējas slēdzienā. Nomaksas pirkuma 

līguma termiņš televizoriem ir līdz 36 mēnešiem. Tet nomaksas pirkumu var izmantot fiziskas 

personas tehnikai ar cenu no EUR 48, juridiskas personas tehnikai ar cenu no EUR 150. 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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