Tehnikas akcijas “Pērc Pirmsskolas izpārdošanas akcijas datoru, viedtālruni vai televizoru
un saņem Tet+ Mazo Abonementu uz 6 mēnešiem bezmaksas” noteikumi.
1. Akcija spēkā no 15.08.2022 līdz 18.09.2022.
2. Akcija attiecas uz esošajiem un jaunajiem Tet klientiem, kas ir fiziskas personas.
3. Akcijas ietvaros, pērkot Tet veikalā (ja to pirkuma izdarīšanas brīdī neaizliedz valstī
noteiktie epidemioloģiskie ierobežojumi) vai e-veikalā tet.lv/veikals par pilnu cenu vai
iegādājoties nomaksas pirkumā kādu no akcijas televizoru modeļiem, Tet pircējs saņems
dāvanā “Tet+ Mazais Abonements” priekšapmaksas pakalpojumu 6 (sešiem) mēnešiem,
akcijas preces ir jebkurš datora, viedtālruņa vai televizora pirkums laika posmā no
15.08.2022 līdz 18.09.2022.
4. Pircējs saņems savu dāvanu atlaižu koda veidā. Kods tiks nosūtīts elektroniski sms veidā
uz pircēja noradīto mob. tālruņa numuru nākamajā darba dienā pēc pirkuma darījuma
noslēgšanas.
5. “Tet+ Mazais Abonements” atlaižu kods jāaktivizē līdz 2022. gada 30. septembrim.
6. Atlaižu kods jāaktivizē mājaslapā www.tet.plus, reģistrējot jaunu Tet+ lietotāja kontu vai
izmantojot esošo kontu, “Tet+ Mazais abonements” pakalpojuma abonēšanas procesā, pie
maksāšanas veida izvēloties “Maksājuma karte” un norādot atlaižu kodu.
7. Atlaižu kods ļaus izmantot “Tet+ Mazais abonements” priekšapmaksas pakalpojumu bez
maksas 6 (sešus) mēnešus no koda aktivizācijas brīža. Pēc bezmaksas perioda beigām
pakalpojums tiks pārtraukts.
8. Ja Pircējs pēc bezmaksas perioda beigām vēlās turpināt lietot “Tet+ Mazais abonements”
pakalpojumu, nepieciešams pagarināt Tet+ abonementu, apmeklējot www.tet.plus un
veicot abonementa apmaksu saskaņā ar Tet+ standarta cenrādi.
9. Pircējs var pārtraukt lietot pakalpojumu jebkurā brīdī, apmeklējot www.tet.plus
10. Kodu var izmantot tikai jaunie Tet+ pakalpojuma klienti (abonenti). Ja Pircējs jau lieto Tet+
pakalpojumu, Pircējs var dalīties ar kodu ar trešo personu, kas būs jauns Tet+ pakalpojuma
klients.
11. Tet nomaksas pirkums ir pieejams Tet klientiem, kas ir fiziskas personas, kuras lieto kādu
no sekojošiem Tet pakalpojumiem – Helio iTV, Helio vTV, mājas internets, Tet+, Tet
elektrība.
12. Līgums par Tet nomaksas pirkumu tiek slēgts pēc klienta maksātspējas izvērtēšanas,
nepārsniedzot darījuma limitu, kas noteikts maksātspējas slēdzienā un saskaņā ar šo
noteikumu 15.punktu.
13. Nomaksas pirkuma līguma termiņš ir līdz 36 mēnešiem.
14. Tet nomaksas pirkumu var izmantot fiziskas personas tehnikai ar cenu no EUR 48.
15. Slēdzot jaunu pakalpojumu līgumu un kļūstot par SIA Tet klientu tiek izvērtēts individuāls
nomaksas limits konkrētā darījuma ietvaros veicot maksātspējas pārbaudi.

