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1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā „Latvijas Mobilais Telefons” SIA, 
reģistrācijas numurs 50003050931, Ropažu 6, Rīga, LV-1039 (tālāk tekstā - 
LMT) sadarbībā ar “Lay’s” čipsu ražotāju rīko akciju „LMT Kartes sadarbība ar 
Lay’s čipsiem” (tālāk tekstā – Akcija).  

2. Akcijas norises laiks: no 2018.gada 1.jūlija līdz 31.augustam (ieskaitot).  

3. Akcijas norises vieta: visā Latvijā, pārtikas tirdzniecības vietās iegādājoties 
čipsus Lay’s ar Akcijas uzlīmi. 

4. Lay’s akcijas produkti:  jebkuras garšas 150 g un 220 g čipsu pakas ar akcijas 
uzlīmi. 

5. Par Akcijas dalībnieku var kļūt: 

4.1. LMT priekšapmaksas pakalpojuma „LMT Karte” (tālāk tekstā – LMT 
Karte) lietotāji, kuriem avansa derīguma termiņš ir vismaz 1 diena; 

4.2. citu mobilo sakaru operatoru lietotāji, kuri Akcijas norises laikā kļūst 
par LMT Kartes lietotājiem, izmantojot LMT pakalpojumu „Numura 
saglabāšana”, vai sākot lietot jaunu LMT Kartes sākuma komplektu; 

4.3. esošie LMT pēcapmaksas klienti, kuri Akcijas norises laikā kļūst par 
LMT Kartes lietotājiem. 

6. Akcijas dalībnieks, aktivizējot unikālu 8 simbolu kodu, kas atrodams uz Akcijas 
uzlīmes zem nokasāma pārklājuma (tālāk tekstā – Kods), var pieslēgt Akcijas 
pakalpojumu internets bez apjoma ierobežojuma uz vienu diennakti Latvijā 
izmantošanai bez papildu maksas (tālāk tekstā – Akcijas pakalpojums). Vienu 
Kodu Akcijas pakalpojuma pieslēgšanai var izmantot vienu reizi. Ar vienu 
Kodu Akcijas pakalpojums ir spēkā no apstiprinājuma īsziņas saņemšanas 
brīža  līdz nākamās dienas plkst. 23:59. 

7. Akcijas dalībnieks Akcijas norises laikā, izmantojot katrā reizē jaunu Kodu, var 
saņemt Akcijas pakalpojumu neierobežotu skaitu reižu. Akcijas Kods neatkarīgi 
no Akcijas Lay’s čipsu iegādes brīža ir jāaktivizē līdz 2018.gada 31.augustam. 
Pēc minētā datuma Akcijas Kodi vairs nedarbosies un pakalpojums nebūs 
pieejams. 

8. Akcijas dalībnieks Kodu var aktivizēt: 

8.1. Nosūtot SMS ar Kodu uz numuru 29319901; 

8.1.1. Ja tiek nosūtīts nepareizs kods, tiek nosūtīta atbildes īsziņa, ka 
kods nav pareizs (PA04974); 

8.1.2. Ja Akcijas dalībniekam jau ir pieslēgts Akcijas pakalpojums, tiek 
nosūtīta īsziņa, ka Akcijas pakalpojums ir pieslēgts un jaunu Kodu 
varēs pieslēgt pēc tam, kad būs beidzies esošā derīguma termiņš 
(PA04977); 

8.1.3. Ja tiek aktivizēts jau izmantots Kods, tiek nosūtīta īsziņa, ka 
Kods jau ir izmantots (PA04976); 

8.1.4. Ja kodu mēģina izmantot cita operatora klients vai LMT 
pēcapmaksas klients, tiek nosūtīta īsziņa ar aicinājumu lietot LMT Karti 
un paskaidrojumu, ka akcija domāta LMT Kartes klientiem (PA04980). 

8.2. Aktivizējot Kodu akcijas mājas lapā www.lmt.lv/vasara; 

8.2.1. Ja Kods tiek aktivizēts ne LMT Kartes numuram, tiek parādīts 
paziņojums, ka pakalpojums pieejams LMT Kartes lietotājiem un 
informācija par LMT pakalpojumu “Numura saglabāšana”; 

https://skapis.lmt.lv/mbazes/vpdb.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=BDB1FE1D6FD33BF4C2258295003A4FD8&action=openDocument
https://skapis.lmt.lv/mbazes/vpdb.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=1F926CAC6D77723FC2258295004A3347&action=openDocument
https://skapis.lmt.lv/mbazes/vpdb.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=D7245D0EF52553EBC2258295004A0B15&action=openDocument
https://skapis.lmt.lv/mbazes/vpdb.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=A72ED6583F5D5A71C2258295004ADA79&action=openDocument
http://www.lmt.lv/vasara
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8.2.2. Ja tiek aktivizēts nepareizs Kods, tiek parādīts paziņojums, ka 
Kods nav pareizs; 

8.2.3. Ja tiek aktivizēts jau izmantots Kods, tiek parādīts paziņojums, 
ka Kods jau ir izmantots;    

8.2.4. Ja Akcijas dalībniekam jau ir pieslēgts Akcijas pakalpojums, tiek 
parādīts paziņojums, ka Akcijas pakalpojums ir pieslēgts un jaunu 
Kodu varēs aktivizēt pēc tam, kad būs beidzies esošā derīguma 
termiņš. 

9. Akcijas pakalpojuma pieslēgšanu apstiprina informatīva Akcijas īsziņa 
(PA04975),kas tiek nosūtīta Akcijas dalībniekam pēc Akcijas pakalpojuma 
pieslēgšanas. 

10. Pēc Koda aktivizācijas Akcijas pakalpojums Akcijas dalībniekam tiek pieslēgts 
ar augstāko prioritāti un nav savstarpēji izslēdzošs ar citiem datu 
pakalpojumiem. 

11. Informācija par Akcijas noteikumiem ir pieejama interneta mājas lapā 
www.lmt.lv, zvanot uz LMT diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80768076, 
LMT Klientu centros un tirdzniecības vietās. 

12. Visas pretenzijas par akcijas rīkošanu un/vai norisi ir jānosūta rakstiski Akcijas 

rīkotāja pilnvarotajai personai un Lay’s preču izplatītājam Latvijā – SIA „MV 

Latvia”, adrese: Medus iela 7, Rīga, Latvija, LV-1048, ne vēlāk kā līdz 

2018.gada 31.augustam (ieskaitot), pilnībā izklāstot iebildumus un to 

pamatojumu. 

https://skapis.lmt.lv/mbazes/vpdb.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=D3BA9F120E3A8309C22582950049D0BF&action=openDocument
http://www.lmt.lv/

