
 
LMT akcijas  

“LMT norēķinu iespējas Google Play piedāvājums“ 

noteikumi 

 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā “Latvijas Mobilais Telefons” SIA, vienotais reģ. numurs 50003050931, 

Ropažu iela 6, Rīga, LV – 1039 (turpmāk – LMT), LMT noteiktiem klientiem (turpmāk – Dalībnieki) rīko akciju 

“LMT norēķinu iespējas Google Play piedāvājums” (turpmāk – Akcija) laika periodā no 2017. gada 11. jūlija 

līdz 2017. gada 31. jūlijam (ieskaitot) (turpmāk – Akcijas periods). 

2. Akcijas Dalībnieki ir šādi LMT klienti: 

2.1. Jauni un esoši LMT pēcapmaksas lietotāji (turpmāk – Pēcapmaksas lietotāji), kuri iepriekš nav veikuši 

pirkumus, izmantojot LMT norēķinu iespēju Google Play, un kuri Akcijas periodā Google Play veikalā 

veic vismaz vienu pirkumu, izmantojot LMT norēķinu iespēju. 

2.2. Jauni un esoši LMT priekšapmaksas kartes "LMT Karte"  lietotāji (turpmāk – Priekšapmaksas lietotāji), 

kuri iepriekš nav veikuši pirkumus, izmantojot LMT norēķinu iespēju Google Play, un kuri Akcijas 

periodā Google Play veikalā veic vismaz vienu pirkumu, izmantojot LMT norēķinu iespēju. 

3. Šo noteikumu 2. punktā minētajiem Dalībniekiem ir iespēja saņemt atlaidi (turpmāk – Atlaide) pirmajam 

veiksmīgajam pirkumam Google Play veikalā, kas veikts Akcijas periodā un, izmantojot LMT norēķinu iespēju 

(turpmāk – Akcijas piedāvājums): 

3.1. 2 (divu) € atlaidi, ja veiktā pirkuma summa ir vienāda vai lielāka par 2 (diviem) €; 

3.2. Atlaidi veiktā pirkuma summas apmērā, ja pirkuma summa ir mazāka par 2 (diviem) €. Atlikusī atlaides 

summa netiek pārcelta uz nākamajiem Dalībnieka veiktajiem pirkumiem. 

4. Akcijas Atlaidi piešķir šādā kārtībā: 

4.1. Pēcapmaksas klientiem Atlaidi piešķir pēc Akcijas perioda beigām, sagatavojot nākamo rēķinu par LMT 

pakalpojumiem; 

4.2. Priekšapmaksas klientiem Atlaidi piešķir pēc Akcijas perioda, Atlaides summu ieskaitot attiecīgās 

priekšapmaksas kartes kontā līdz nākamā mēneša beigām.  

5. Papildu maksa par dalību Akcijā netiek piemērota. Par Akcijas ietvaros Google Play veikalā veiktajiem 

pirkumiem tiek piemērota satura piegādātāja noteiktā maksa. 

6. Dalībniekiem saistoši LMT pakalpojuma "Mobilā satura pirkumi" noteikumi, kura ietvaros tiek nodrošināta 

iespēja veikt pirkumus Google Play veikalā, izmantojot LMT norēķinu iespēju. 

7. Informācija par Akcijas noteikumiem pieejama, zvanot uz LMT informatīvo tālruni 8076 8076 un LMT klientu 

centros. 

 

https://static.lmt.lv/lmt/files/noteikumi_mobila_satura_pirkumi_15_12_2016.pdf
https://www.lmt.lv/lv/lmt-klientu-centri-un-veikali
https://www.lmt.lv/lv/lmt-klientu-centri-un-veikali

