
( ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2018/1972 (2018. gada 11. decembris) par Eiropas
Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (OV L 321, 17.12.2018., 36. lpp.) 102. panta 3. punkts.

1/2

Satura paka: Go3 Bite Sports

Tiešraides televīzijas kanāli Filmas un seriāli Filmu noma

Izvēlētās TV satura pakas aktivizācijas saite tiks nosūtīta uz abonenta Go3 pakalpojuma līgumā norādīto reģis-
trācijas e-pastu. 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.

Vismaz trīs TV3 grupas TV 
kanāli ar arhīva iespēju, kā arī 
vismaz divi sporta kanāli

TV3 grupas šovi un seriāli Saturs, kas pieejams Go3 platformas 
sadaļā “Filmu noma”, pieejams 
lietotājam par atsevišķu samaksu

Cena

Līgums par šajā Līguma kopsavilkumā norādīto pakalpojumu tiek noslēgts uz nenoteiktu (neierobežotu) laiku.

Cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību 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 un www.bite.lv. 

Minimālais līguma termiņš: netiek noteikts.

Līguma pagarināšana: netiek piemērota.

6,99Satura paka: Go3 Bite Sports

Pakalpojumi Cena EUR/mēn. 

Līguma termiņš, pagarināšana un izbeigšana

Līguma kopsavilkums

Pakalpojums

Šajā līguma kopsavilkumā atbilstīgi ES tiesību normu prasībām ( ) doti galvenie šā pakalpojuma piedāvājuma 
elementi. Tas palīdz salīdzināt pakalpojumu piedāvājumus. Pilnīga informācija par pakalpojumu ir sniegta citos 
dokumentos.
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      SIA “BITE Latvija”,
Reģ. Nr.40003742426,

Uriekstes iela 2a, LV-1005, Riga, Latvija,
Tel. +371 25851601; 1601

Līguma izbeigšana: Abonents līgumu var izbeigt jebkurā laikā Go3 tīmekļa vietnē atslēdzot izvēlēto satura paku 
vai iesniedzot rakstisku iesniegumu Bite. Ja Pakalpojums tiek izbeigts pirms abonēšanas perioda beigām, kas ir 
kalendārais mēnesis, vai, ja abonents lieto pakalpojumu īsāku par 30 dienu laika periodu, pakalpojuma maksa 
netiek samazināta proporcionāli, taču abonentam ir tiesības lietot pakalpojumu līdz attiecīgā perioda beigām, 
par kuru abonēšanas maksa tiek pieprasīta.  



2/2

Cita attiecīga informācija

Pakalpojumu nodrošina SIA “BITE Latvija”, reģistrācijas Nr.40003742426, juridiskā adrese: Uriekstes iela 2a-24, Rīga, 
LV-1005, Latvija. Bite ir tiesīga izplatīt GO3 platformā esošo saturu, kura veidotājs ir Igaunijā reģistrētā un BITE Grupā 
ietilpstošā sabiedrība AS “TV Play Baltics”. Pamatojoties uz Go3 platformas noteikumiem un nosacījumiem, jāņem 
vērā, ka BITE un Go3 nevar garantēt konkrētu saturu konkrētā periodā (sk. arī Go3 pakalpojuma līguma noteikumus). 
Saturs pastāvīgi mainās, balstoties uz dažādiem apsvērumiem, saglabājot satura pakā noteikto pamatpakalpojumu 
apjomu. Veicot izmaiņas pieejamo TV programmu saturā, abonentam tiek nosūtīts elektronisks paziņojums, vai 
izmaiņas tiek publicētas tīmekļa vietnē www.go3.lv. 
Pirms līguma noslēgšanas Bite veic klienta kredītspējas pārbaudi kredītinformācijas biroju uzturētajās datu bāzēs. 
Abonentam, kas ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā un termiņā izmantot atteikuma tiesības. 
Pirms Go3 pakalpojuma līguma noslēgšanas klientam ir pienākums iepazīties ar izvēlētās satura pakas aprakstu 
(Sērijas Nr. SPSP-01), Go3 pakalpojuma līguma noteikumiem (Sērijas Nr. Go3-01), Bites Privātuma politiku (Sērijas Nr. 
PP-02), kas ir pieejami www.bite.lv, sadaļā Jurists lūdza pateikt un Go3 Platformas privātuma politiku, kas ir pieejama 
www.go3.lv.
Šis Līguma kopsavilkums ir spēkā no 21.12.2020. Noslēdzot līgumu, līguma kopsavilkums kļūst par līguma neatņemu 
sastāvdaļu, pārējos gadījumos līguma kopsavilkumam ir informatīvs raksturs.


