
       LMT PAKALPOJUMU IZMĒĢINĀJUMA NOTEIKUMI 

  

Pieslēguma Nr. _______________ 

 
1. Iegādājoties LMT noteiktu balss vai datu pārraides iekārtu (turpmāk – Iekārta) LMT pakalpojuma „Mans 

komplekts” ietvaros vai piesakoties LMT pieslēgumam „Internets datorā”, „Internets mājai” vai „Internets 
birojam” LMT Pakalpojumu līguma ietvaros, Abonentam ir iespēja izmēģināt iegādāto Iekārtu un datu 
pārraidi Latvijā. Abonents 14 kalendāro dienu laikā no attiecīgā līguma noslēgšanas dienas (turpmāk – 
Izmēģinājuma periods) var atgriezt Iekārtu un pārtraukt LMT pakalpojuma „Mans komplekts” līgumu par 
Iekārtas iegādi un LMT Pakalpojumu līgumu par pieslēgumu „Internets datorā”, „Internets mājai” vai 
„Internets birojam” bez papildu maksas vai līgumsoda.  

2. Pieslēguma numuram ________________ Izmēģinājuma perioda laikā datu pārraides pakalpojumi Latvijā 
netiek uzskaitīti, izņemot” iStyle 1”, „iStyle 2” vai „iStyle 3” pieslēgumus.  

3. Atgriežot Iekārtu un pārtraucot LMT Pakalpojumu līgumu par LMT pieslēguma „Internets datorā”, „Internets 
mājai” vai „Internets birojam” izmantošanu Izmēģinājuma periodā, LMT neaprēķinās papildu maksu par datu 
pārraidi Latvijā. Par citiem LMT pakalpojumiem Izmēģinājuma periodā (t.sk. par īsziņām, balss un 
viesabonēšanas pakalpojumiem, kā arī pieslēguma mēneša maksu) Abonentam būs jānorēķinās pilnā 
apjomā.  

4. Piedāvājums attiecas tikai uz tiem gadījumiem, kad Iekārta ir izmantota labā ticībā un bez bojājumiem, pilnā 
komplektācijā, kopā ar pirkumu apstiprinošiem oriģināliem dokumentiem atdota Iekārtas iegādes vietā 14 
dienu laikā no līgumu noslēgšanas (pirkuma izdarīšanas) dienas. Ja 14.diena ir brīvdiena vai valsts svētku 
diena, Iekārta kopā ar pirkumu apstiprinošiem dokumentiem ir jāatdod ātrāk – pēdējā darba dienā, ievērojot 
attiecīgās tirdzniecības vietas darba laiku.  

5. Piedāvājums vienam Abonentam pieejams ne biežāk kā reizi 6 (sešos) mēnešos.  
6. Ja Iekārta netiek atdota atpakaļ vai LMT Pakalpojumu līgums par LMT pieslēgumu „Internets datorā”, 

„Internets mājai” vai „Internets birojam” netiek izbeigts atbilstoši iepriekš minētajiem nosacījumiem līdz 
201__.gada ___.____________ (ieskaitot), Abonenta saistības paliek spēkā pilnā apjomā saskaņā ar 
noslēgtajiem līgumiem.  

7. Iekārtu ir jāatdod personīgi Iekārtas pirkuma vietā, kura ir norādīta LMT pakalpojuma „Mans komplekts” 
līgumā. Abonentam jāaizpilda pieņemšanas/nodošanas akts, jāiesniedz pirkuma apliecinošo dokumentu 
oriģināli un pircēja karte un/vai garantijas apliecība.  

8. Piedāvājuma izmantošana vai neizmantošana neietekmē Abonenta tiesības, kas izriet no normatīvajiem 
aktiem.  

9. Ja pēc Abonenta lūguma uz Iekārtu tiek pārnesti dati no citas galiekārtas, Abonenta pienākums ir nodrošināt 
datu rezerves kopiju veidošanu (backup). LMT un Pārdevējs nav atbildīgs, ja programmatūru nesakritības, 
datorvīrusu, failu nepilnību vai tml. iemeslu dēļ Abonentam rodas datu zudumi vai bojājumi.  

10. Abonents piekrīt savu personas datu, t.sk. personu identificējošo kodu, apstrādei un tehnoloģisko risinājumu 
izmantošanai, lai nodrošinātu šo piedāvājumu un datu pārnešanu uz Iekārtu. Atgriežot Iekārtu, Abonenta 
pienākums ir izdzēst jebkuru personīgo informāciju no atgrieztās Iekārtas. LMT un Pārdevējs neatbild par 
jebkādas personiskās informācijas noplūdi vai apstrādi, kas saistīta ar šī noteikumu punkta neievērošanu.  

11. Šie noteikumi ir LMT Pakalpojumu līguma neatņemama sastāvdaļa.  
 

Vieta: _________________ 

Datums:____.gada __.________ 

 

 

Pārdevējs:      Abonents: 

_________________________________  ___________________________________ 

(Vārds, Uzvārds) 

 

_________________________________  ___________________________________ 

(Paraksts)          (Paraksts) 

 


