
BRĪVĪBA LATVIJĀ 

Izvēlies tarifu plānu BRĪVĪBA LATVIJĀ, kas nodrošina neierobežotas iespējas 
Latvijā, un esi pilnībā drošs par savām izmaksām! 
 

 Fiksēta mēneša maksa – 9.95 € 
 Sarunas, īsziņas un MMS bez apjoma ierobežojuma uz pilnīgi visiem 

mobilajiem un fiksētajiem tīkliem Latvijā 
 Īsziņas bez apjoma ierobežojuma uz visām pasaules valstīm 
 50 MB interneta, kā arī iespēja izvēlēties piemērotāko papildu INTERNETS 

TELEFONĀ apjomu lietošanai Latvijā 
 Līdz 30.04.2016. iespēja lietot telefonu ārvalstīs, kā arī 

izmantot INTERNETS CEĻOJUMĀ iespējas 

 
 

Kā pieslēgt 

 LMT klienti šo tarifu plānu var pieslēgt, nosūtot īsziņu* BR uz numuru 1667, 
jebkurā LMT klientu centrā, kā arī zvanot pa LMT bezmaksas informatīvo 
tālruni 80768076.  

 Ja vēl neesi LMT klients, pievienojies mums tepat internetā! 

 
 

Kā darbojas 

Aizmirsti par minūšu skaitīšanu un neplānotām izmaksām – Tu iegūsi īstenu 
sarunu brīvību Latvijā! Arī īsziņas un MMS vari sūtīt uz VISIEM tīkliem Latvijā 
un uz ārvalstīm, cik tik vēlies!  
Ja pēc 30.04.2016. plānosi doties ārpus Latvijas robežām, atceries pieslēgt 
kādu no LMT tarifu plāniem, kas piedāvā sakaru iespējas arī ārvalstīs – 
BRĪVĪBA LATVIJĀ+ (MINŪTES), BRĪVĪBA LATVIJĀ+ (DIENA) vai kādu 
no BRĪVĪBA EIROPĀ veidiem. 

 
 

Kā palielināt interneta apjomu Latvijā 

Kad būsi iztērējis tarifu plānā BRĪVĪBA iekļauto internetu, automātiski 
atvērsies interneta lapa, kur varēsi izvēlēties piemērotāko no piedāvātajām 
iespējām. Izvēlies vēlamo INTERNETS TELEFONĀ apjomu vai arī turpini 
lietot internetu ar samazinātu ātrumu (64 Kb/s lejupielādei, 16 Kb/s 
augšupielādei). 

 
 
 

http://www.lmt.lv/lv/arzemes?map=internets
http://www.lmt.lv/lv/lmt-klientu-centri-un-veikali
http://www.lmt.lv/lv/kadel-lmt
http://www.lmt.lv/lv/briviba-eiropa
http://www.lmt.lv/lv/internets-telefona


Papildu izmaksas 

Fiksētā mēneša maksa 9.95 € ir nemainīga. Izmaksas var palielināties tikai 
šādos gadījumos: 

 ja no Latvijas zvani uz ārvalstīm, lūdzu, iepazīsties ar Starptautisko zvanu 
tarifiem; 

 ja izmanto paaugstinātas maksas pakalpojumus (piemēram, zvani uz 
pakalpojumu numuriem 78XX XXXX, uzziņu vai paaugstinātas maksas 
numuriem, pasūti draugiem.lv statistiku u.tml.). 

 
 

Svarīgi zināt 

 Lai noskaidrotu informāciju par norunātajām minūtēm, nosūtītajām īsziņām 
un summu par izmantotajiem pakalpojumiem, ienāc Mans LMT vai sūti 
īsziņu i uz numuru 29319999. 

 Ja Tev ir Mans komplekts līgums, tad tā darbības laikā jāmaksā papildu 
mēneša maksa saskaņā ar līguma noteikumiem. 

 Ikvienam LMT klientam ir saistoši LMT pakalpojumu godīgas lietošanas 
principi. 

 Ikvienam LMT klientam ir iespēja izmantot Mobilā satura 
pakalpojumus un Mobilā maksājuma priekšrocības. 
  
* Sūti komandu, ja vēlies abonēt pakalpojumu par norādīto maksu jau tagad. Informācija 

par patērētāju atteikuma tiesībām. Vienreizēja pirkuma gadījumā pakalpojuma izpilde notiek 

uzreiz, nepiemērojot atteikuma tiesības.  

http://www.lmt.lv/lv/starptautiskie-zvani
http://www.lmt.lv/lv/starptautiskie-zvani
http://www.lmt.lv/lv/citas-maksas
https://mans.lmt.lv/
http://www.lmt.lv/lv/lmt-pakalpojumu-godigas-lietosanas-principi?fid=270
http://www.lmt.lv/lv/lmt-pakalpojumu-godigas-lietosanas-principi?fid=270
http://www.lmt.lv/lv/mobila-satura-pakalpojumi
http://www.lmt.lv/lv/mobila-satura-pakalpojumi
http://www.lmt.lv/lv/mobilais-maksajums
http://static.lmt.lv/lmt/files/informacija_par_atteikuma_tiesibam_veidlapa_13_06_2014.pdf

