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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 AS “Rīgas piena kombināts” rīko akciju „LMT Kartes 
sadarbība ar saldējumu Pols” (tālāk tekstā – Akcija).  

2. Akcijas norises laiks: no 2017.gada 1.jūnija līdz 31.augustam (ieskaitot).  

3. Akcijas norises vieta: visā Latvijā, saldējumu tirdzniecības vietās iegādājoties 
saldējumu Pols ar Akcijas pazīmi. 

4. 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”; 

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

5. Akcijas dalībnieks, aktivizējot unikālu 10 simbolu kodu, kas atrodams uz 
Akcijas saldējuma Pols kociņa (tālāk tekstā – Kods), var pieslēgt Akcijas 
pakalpojumu internets bez apjoma ierobežojuma uz vienu dienu 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. 

6. Akcijas dalībnieks Akcijas norises laikā, izmantojot katrā reizē jaunu Kodu, 
var saņemt Akcijas pakalpojumu neierobežotu skaitu reižu. Akcijas Kods 
neatkarīgi no Akcijas saldējuma Pols iegādes brīža ir jāaktivizē līdz 
2017.gada 31.augustam. Pēc minētā datuma Akcijas Kodi vairs nedarbosies 
un pakalpojums nebūs pieejams. 

7. Akcijas dalībnieks Kodu var aktivizēt: 

7.1. Nosūtot SMS ar Kodu uz numuru 1688. 

7.2. Aktivizējot Kodu akcijas mājas lapā www.lmt.lv/pols; 

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

7.2.2. Ja tiek aktivizēts nepareizs Kods, tiek parādīts paziņojums, ka 
Kods nav pareizs; 

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

7.2.4. 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. 

8. Akcijas pakalpojuma pieslēgšanu apstiprina informatīva Akcijas īsziņa, kas 
tiek nosūtīta Akcijas dalībniekam pēc Akcijas pakalpojuma pieslēgšanas. 

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

http://www.lmt.lv/pols
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10. 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. 
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