
 

 
 

TV satura pakas VISS IEKĻAUTS apraksts 
Sērijas Nr. SPV-01 

 

Nosaukums 

Ikmēneša maksa 
(Tiešsaistes satura 

platformas Go3 Viss 
iekļauts pakas 

saturs) 

Satura pakā iekļautie pamata pakalpojumi Papildpakalpojumi 

Tiešraides televīzijas kanāli Filmas un seriāli Filmu noma 

Go3 Bite Viss iekļauts Kopā 12,97 EUR 
Vietējie lineārie TV kanāli un ne 
mazāk kā 10 ārzemju TV kanāli, 
kā arī vismaz divi sporta kanāli 

Ne mazāk kā 400 filmu un seriālu 
Saturs, kas pieejams Go3 platformas sadaļā “Filmu 
noma”, pieejams lietotājam par atsevišķu samaksu 

 
 

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA 

 
Visas cenas norādītas ar pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Citas satura abonēšanas 
iespējas, to cenas, iekļautos pakalpojumus, kā arī Filmu nomas piedāvāto saturu un tā cenas, kā arī pakalpojumu lietošanas noteikumus 
var apskatīt www.go3.lv. Satura pakā iekļautās satura vienības ir iespējams izmantot tikai kopā un nav iespējams dalīt atsevišķos 
pakalpojumos. Pirms pakalpojuma uzsākšanas klients apņemas rūpīgi iepazīties ar pilnu satura pakas aprakstu www.go3.lv vietnē. 
Šajā aprakstā iekļauta vispārīga informācija par Go3 satura paku. Pamatojoties uz Go3 platformas noteikumiem un nosacījumiem, jāņem 
vērā, ka BITE un Go3 nevar garantēt konkrētu saturu konkrētā periodā (sk. arī Go3 noteikumus). Saturs pastāvīgi mainās, balstoties uz 
dažādiem apsvērumiem. Veicot izmaiņas pieejamo TV programmu saturā, Jums tiks nosūtīts elektronisks paziņojums, vai izmaiņas tiks 
publicētas Tīmekļa vietnē [www.go3.lv]. Šādas izmaiņas stājas spēkā paziņojumā norādītajā dienā. Līdz ar to, līguma laikā var tikt veiktas 
izmaiņas pieejamā satura klāstā, kas nav uzskatāmi par būtiskiem līguma grozījumiem.  
 

SATURA PAKĀ IEKĻAUTIE PAMATPAKALPOJUMI 
 
Tiešraides televīzijas kanāli (pilns aktuālo TV kanālu saraksts pieejams www.go3.lv) 
Vietējie lineārie TV kanāli un ne mazāk kā 10 ārzemju TV kanāli, kā arī vismaz divi sporta kanāli 
 
Filmas un seriāli  (pilns aktuālo filmu un seriālu saraksts pieejams www.go3.lv) 
Ne mazāk kā 400 filmu un seriālu 

 
PAPILDPAKALPOJUMI 
 
Papildpakalpojumi ir pakalpojumi, kas nav satura pakas sastāvdaļa un tiek piedāvāti papildus par papildu maksu visu līguma termiņu. 
  
FILMU NOMA 
 
• Filmu noma pieejama jebkuras Go3 satura pakas lietotājam, izvēloties saturu no attiecīgās sadaļas Go3 platformā. 
• Filmu nomā pieejamais saturs nav iekļauts lietotāja iegādātajā satura pakā, bet gan ir jāapmaksā atsevišķi. 
• Iegādājoties saturu no Filmu nomas, lietotājam jārēķinās ar platformā norādīto cenu un pieejamības laiku konkrētajam saturam. 
• Iegādājoties saturu no Filmu nomas, lietotājam tā iegāde ir jāapstiprina ar lietotāja Go3 platformas PIN kodu. 

• Maksa par iegādāto saturu tiks iekļauta Bites pakalpojumu ikmēneša rēķinā un pievienota pie Go3 pakalpojuma ikmēneša maksas. 

http://www.go3.lv/
http://www.go3.lv/

