Līguma par LMT pakalpojumu MANS KOMPLEKTS noteikumi
1.

Līguma priekšmets

1.1.

Dīleris LMT vārdā Abonentam sniedz LMT pakalpojumu "Mans komplekts", tālāk tekstā kā Pakalpojums, un Dīleris pārdod un
Abonents pērk Iekārtu, kas visu Līguma darbības termiņu paredzēta lietošanai kopā ar Līguma 1.lapaspusē norādīto Abonenta
pieslēgumu LMT tīklā, tālāk tekstā kā Saistītais pieslēgums.
Ja Pakalpojuma ietvaros tiek pirkta Iekārta, kurā tās pilnvērtīgas darbības nodrošināšanai ievietojama SIM karte, tad šāda
Iekārta var būt tehniski pielāgota darbam tikai ar LMT SIM karti.

1.2.

2.

Samaksa un norēķinu kārtība

2.1.
2.2.

Abonents Līguma parakstīšanas brīdī samaksā Dīlerim Līguma 1 .lapaspusē noradīto Iekārtas pirkuma maksu.
Līguma 1.lapaspusē norādītā Pakalpojuma mēneša maksa tiek iekļauta Abonenta kārtējā rēķinā par LMT sniegtajiem
pakalpojumiem, un Abonents to maksā visu Līguma darbības termiņu "LMT Pakalpojumu līguma noteikumos", tālāk tekstā kā
Noteikumi, paredzētajā kārtībā.
Kopējo Līguma darbības laikā maksājamo summu Abonents maksā, ievērojot Līguma 2.1. un 2.2.punktos noteikto kārtību.
Ja Līguma darbības termiņa laikā tiek izvēlēts cits pēcapmaksas Saistītā pieslēguma veids, Abonentam piemēro jaunajam
Saistītā pieslēguma veidam Līguma 1.lapaspusē noteikto Pakalpojuma mēneša maksu, attiecīgi mainot arī Kopējo Līguma
darbības laikā maksājamo summu.
Īpašuma tiesības uz Iekārtu pāriet Abonentam ar Līguma parakstīšanas un Līguma 2.1.punktā noteiktās Iekārtas pirkuma
maksas samaksas veikšanas brīdi.
Līgumā un Noteikumos paredzēto maksājumu nesamaksāšanas gadījumā LMT ir tiesīgs veikt visas nepieciešamās darbības, lai
nodrošinātu nesamaksātās summas piedziņu, tai skaitā, iesniegt tiesā pieteikumu par parāda piedziņu un / vai nodot
nesamaksātās summas piedziņas tiesības trešai personai.

2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

3.

Līdzēju saistības

3.1.
3.1.1.

Dīleris apņemas:
nodot Iekārtu Abonentam iepakojumā pēc Līguma parakstīšanas un Līguma 1.lapaspusē norādītās Iekārtas pirkuma maksas
saņemšanas;
izskaidrot Abonentam Līguma noteikumus un iepazīstināt Abonentu ar Iekārtas lietošanas kārtību;
nodrošināt Abonenta prasījumu saistībā ar Iekārtu izskatīšanu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem un ražotāja noteiktajiem garantijas nosacījumiem un Iekārtas garantijas apkalpošanu. Ja Abonents pērk vairākas lietas,
Abonents piesaka un Dīleris nodrošina prasījumu izskatīšanu par katru lietu atsevišķi.
Abonents apņemas:
nodrošināt, ka Saistītais pieslēgums LMT tīklā ir aktīvs visu Līguma darbības termiņu;
savlaicīgi veikt Līgumā un Noteikumos paredzētos maksājumus;
Līguma darbības laikā neatsavināt un neieķīlāt iegādāto Iekārtu.
LMT apņemas:
nodrošināt Pakalpojumu Iekārtas iegādei pie Dīlera;
sagatavot un nosūtīt Abonentam rēķinu par LMT sniegtajiem pakalpojumiem;
nodrošināt Noteikumos noteikto LMT saistību izpildi.
Ja Līguma darbības termiņa laikā Līgums jebkādu iemeslu dēļ tiek izbeigts vai Abonents vēlas veikt Iekārtas
atbloķēšanu no piesaistes LMT tīklam, Abonents nekavējoties maksā līgumsodu, kuru aprēķina, ņemot vērā Iekārtas
vērtību,
un
kas
atbilst
LMT
izdevumiem.
Abonentam
piemērojamā
līgumsoda
apmēru
nosaka,
reizinot Līguma 1.lapaspusē norādīto Līgumsodu par vienu mēnesi ar mēnešu skaitu, ko aprēķina, no Līguma
1.lapaspusē norādītā Līguma darbības termiņa mēnešu skaita atņemot pilno faktiskās Līguma darbības mēnešu skaitu
līdz Līguma izbeigšanai.

3.1.2.
3.1.3.

3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.4.

4.

Līguma darbība

4.1.

4.3.

Līgums stājas spēkā ar tā trīspusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līguma 1.lapaspusē norādītā Līguma darbības termiņa
beigām.
Līgums tiek izbeigts pirms Līguma 1.lapaspusē norādītā Līguma darbības termiņa:
ja Noteikumos paredzētajā kārtībā tiek izbeigts LMT Pakalpojumu līgums par Saistīto pieslēgumu; vai
ja tiek izbeigta Saistītā pieslēguma darbība; vai
ja Abonents nav apmaksājis rēķinu par LMT sniegtajiem pakalpojumiem rēķinā norādītajā termiņā; vai
ja Abonents iesniedz LMT rakstisku iesniegumu par Līguma izbeigšanu un nekavējoties samaksā Līgumā paredzēto
līgumsodu.
Pēc Līguma izbeigšanas visas Abonenta neizpildītās saistības pret LMT paliek spēkā līdz to pilnīgai izpildei.

5.

Pārējie noteikumi

5.1.

Jautājumus par LMT sniegto Pakalpojumu, kas nav atrunāti Līgumā, LMT un Abonents risina Noteikumos un Latvijas
Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, savukārt jautājumus par Dīlera pārdoto Iekārtu, kas nav
atrunāti Līgumā, Dīleris un Abonents risina Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Visas
domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, Līdzēji risina sarunu ceļā, bet gadījumā, ja vienošanos nav iespējams panākt,
Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Abonents, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar Līguma par LMT pakalpojumu "Mans komplekts" noteikumiem,
izmantotā pieslēguma veida aprakstu un Noteikumiem un apņemas tos ievērot.
Līgums sastādīts uz 2 (divām) lapaspusēm 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa 1 (vienam) eksemplāram
Abonentam un LMT.

4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.

5.2.
5.3.

