
ATĻAUJIES 4X VAIRĀK, 

CEĻOJOT EIROPĀ!

No 1.marta piedāvāsim jaunu pieeju viesabonēšanas tarifiem, lai jūs, ceļojot Eiropā, varētu zvanīt, sūtīt 
SMS un izmantot internetu četras reizes vairāk kā līdz šim.

Kas ne mazāk svarīgi, visas mobilo sakaru izmaksas būs fiksētas, ļaujot viesabonēšanas laikā skaidri 
prognozēt tēriņus.

• Jaunās viesabonēšanas cenas darbosies visās ES un EEZ valstīs. 
• Iekļautās vienības ir paredzētas izejošajiem zvaniem, SMS un internetam ES un EEZ valstīs. 
• Izmaksas ienākošajiem zvaniem un zvaniem uz citām valstīm tiks aprēķinātas pēc standarta maksas. 

Vairāk informācijas par viesabonēšanu www.bite.lv. 
• Dienas pakalpojums tiks pieslēgts automātiski – ar to brīdi, kad sāksiet izmantot kādu no Bites 

piedāvātajiem pakalpojumiem (izejošais zvans, SMS, MB), atrodoties viesabonēšanā ES vai EEZ valstī.
• Kad būsiet iztērējis Dienas pakalpojumā iekļautās vienības, tad veicot nākamo zvanu, sūtot SMS vai 

sākot lietot internetu, jums atkal automātiski tiks pieslēgta Diena Eiropā, ja vien nebūs pasūtīts 
Nedēļas vai Mēneša pakalpojums. 

• Ja papildus Dienas pakalpojumam vēlēsieties pasūtīt Nedēļas vai Mēneša pakalpojumu, to ļoti ērti 
varēs izdarīt ar vienu SMS. Šādā situācijā iekļautās vienības summēsies un spēkā stāsies garākais 
derīguma termiņš.

• Izvēlēto  viesabonēšanas pakalpojumu varēsiet pieslēgt ar bezmaksas SMS. Sūtot SMS ar tekstu “ES 
NEDELA” vai “ES MENESIS” uz numuru 1600. 

• Izvēlētais viesabonēšanas pakalpojums stāsies spēkā no aktivizēšanas brīža un darbosies 24 stundas/7 
dienas vai  30 dienas.  Piemēram, ja vēlēsieties pieslēgt  Nedēļa Eiropā mēneša 1. datumā plkst. 15.00, 
tad pakalpojums būs spēkā līdz 8. datuma plkst 15.00.

KĀ TAS DARBOSIES? 

• Nosūtot SMS ar tekstu “ES I“ uz numuru 1600, varēsiet pārbaudīt atlikušo vienību skaitu. Mēs 
nosūtīsim pirmo  SMS, kad būs iztērēti 80% no vienību skaitu, otru SMS nosūtīsim brīdī, kad būs 
iztērēti 100% no iekļautajiem zvaniem, SMS vai MB. 

• Ne mazāk svarīgi ir, ka, arī atrodoties ārzemēs, aktīvs sabiedrotais rēķina pieskatīšanai būs Izmaksu 
kontrole, Datumērs un Brīdinājuma SMS, lai jūs vienmēr justos droši. 

KĀ PIESKATĪT SAVUS TĒRIŅUS?

• Uz visiem neskaidrajiem jautājumiem atbildes sniegs jūsu biznesa menedžeris. 
• Vienmēr iespējams zvanīt uz 1600 vai +371 25851601 (bezmaksas zvans, 

atrodoties viesabonēšanā).

KO DARĪT, JA IR JAUTĀJUMI? 

Diena Eiropā 
(tiek pieslēgta automātiski no 01.03.2016) 
Nedēļa Eiropā 
(iespējams pasūtīt, nosūtot SMS)

Mēnesis Eiropā
(iespējams pasūtīt, nosūtot SMS)

20 min / 20 SMS / 20 MB

50 min / 50 SMS / 50 MB

120 min / 120 SMS / 120 MB

6.00€

11.00€

2.50€

Viesabonēšanas 
pakalpojumi

Iekļautās 
vienības

Cena 
ar PVN


