
DARI KĀ 
TEV TĪK

BITE BIZNESS – 
JŪSU RĪCĪBĀ



Aiz katra veiksmīga biznesa stāv ne tikai pārliecinoša ideja, bet 
arī ikdienas darbs un labāko risinājumu meklējumi. Tādēļ izciliem 
sakariem ir milzu nozīme neatkarīgi no pieredzes, tirgus vai darbības 
sfēras. Lai sasniegtu savus mērķus, Jums tāpat pietiek rūpju, tādēļ 
mobilos sakarus droši varat uzticēt mums. 

Vajadzības Jūsu uzņēmumam var būt dažādas – bezmaksas zvani uz 
un no EEZ valstīm vai vienkāršota saziņa NVS ietvaros, neierobežots 
interneta apjoms Latvijā un daži gigabaiti ārpus tās. Vai interneta 
apjomā neiekļauta saziņa ar kolēģiem aplikācijās vai kopā strādāšanas 
platforma ar terabaitu lielu datu glabātuvi un jaunāko MS Office. Lai kas 
būtu nepieciešams, izvēlieties no mūsu tarifu plāniem savējo!

Dariet, kā Jums tīk!



JAUNUMI JŪSU 
BIZNESAM
JŪSU UZŅĒMĪBAI NAV JĀRĒĶINĀS AR ROBEŽĀM. 
UN MĒS BITES BIZNESA NODAĻĀ TO ZINĀM.

EKRĀNU 
APDROŠINĀŠANA

DIGITĀLĀ DROŠĪBA

MS OFFICE 365 
MOBILĀ PLATFORMA

APLIKĀCIJAS 
NESKAITĀS

Lai darbs vienmēr ir pirmajā vietā, par uzņēmuma līdzekļiem 
iegādātajiem viedtālruņiem ekrāni būs apdrošināti. 

Antivīruss novērsīs inficētu datu piekļuvi Jūsu vai 
darbinieku telefoniem un citām viedierīcēm, kā arī 
brīdinās par draudiem, ko radīs nedrošas vietnes 
vai faili internetā. 

Vienota piekļuve dokumentiem, datiem un Microsoft Office 
programmatūrai no dažādām ierīcēm ļauj īstenot biznesa 
mērķus ērti, ātri un efektīvi 24 stundas diennaktī.

Darba telefonā atvērtās WhatsApp, Waze, Delfi un 
citas populāras aplikācijas Latvijā nepatērēs tarifu 
plānā iekļautos datus.

VIENĀDAS IESPĒJAS 
EIROPĀ

Tagad lietot sakarus citur Eiropā varat kā mājās! 
Biznesa tarifu plānos iekļauto zvanu, SMS un 
interneta apjomu iespējams izmantot gan 
Latvijā, gan Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs. 

SAKARI NVS 
UN GRUZIJĀ 

Mēs zinām, ka NVS valstis piedāvā lielus biznesa 
izaicinājumus. Esam parūpējušies, lai saziņa ar 
klientiem un partneriem Jums nav jāatliek uz 
vēlāku laiku ne komandējumā, ne arī zvanot no 
Latvijas partneriem aiz austrumu robežas.

NVS

LV
@



PAPILDU IEGUVUMI

Zvani un SMS 
Latvijā un Eiropā

Zvani un SMS uz 
un no NVS valstīm

Internets Latvijā 
un Eiropā

Internets 
NVS valstīs

SUMMA BEZ PVN

1,5 GB300 MB5 MB

200 MB

2,00 € 6,50€ 10,50€ 16,50€ 22,50€

7,5 GB

50 min / 50 SMS 100 min / 
100 SMS

10 GB Eiropā
Latvijā

50 min / 50 SMS

Ekrāna 
apdrošināšana

Antivīruss

Neierobežots 
internets 
aplikācijām

Microso� O�ice 365

1 mēnesis1 mēnesis 2 mēneši 3 mēneši 3 mēneši

3 mēneši 6 mēneši 12 mēneši

3 mēneši 3 mēneši

TARIFU PLĀNI

IZVĒLIETIES SEV 
PIEMĒROTĀKO 
TARIFU PLĀNU

Esam izveidojuši piecus dažādus tarifu plānus 
atbilstoši sakaru lomai dažādos mūsdienu 

uzņēmumos. Izvēlieties, kurš atbilst Jūsu biznesa 
vajadzībām uzreiz vai arī pēc konsultācijas ar 

mūsu Biznesa nodaļas darbiniekiem. 

Zvani un īsziņas uz visām Eiropas Ekonomiskās zonas 
valstīm, kā arī atrodoties tajās un Latvijā (Bites, Tele2, 
LMT un Lattelecom tīklos).

Microsoft Office 365 Essentials versija ar iekļautu 1 TB 
lielu failu krātuvi, 50 GB Outlook pastkasti un visu 
nepieciešamo programmatūru uz 3 mēnešiem bez 
papildu maksas.
Izmēģiniet un, ja patiks, pie sava biznesa klientu 
vadītāja uzziniet visu par ikmēneša maksu pēc 
bezmaksas perioda beigām un turpiniet to lietot.

Lietojiet TOP aplikācijas WhatsApp, Waze, Facebook, 
Delfi, Twitter un Draugiem.lv Latvijā norādīto mēnešu 
skaitu, neiztērējot nevienu tarifu plānā iekļauto 
megabaitu. 

Ja iepatiksies, pēc bezmaksas termiņa beigām varēsiet 
turpināt izmantot šo pakalpojumu par 1,65 € mēnesī.

Lietojiet tarifu plānos iekļauto internetu visā Eiropas 
Savienībā, kā arī Lihtenšteinā, Islandē un Norvēģijā 
bez papildu maksas.

Iegādājoties jaunu telefonu, pirmos trīs mēnešus ir 
apdrošināts bez maksas.

Ja ekrāns saplīst, zvaniet uz 1601 un spiediet 
taustiņu 5.

Jums nebūs jāiziet no darbavietas. Kurjers telefonu ar 
saplīsušo ekrānu paņems un pēc remonta arī atgādās 
atpakaļ, lai kur Latvijā jūs atrastos.

Ekrāna apdrošināšana pēc bezmaksas termiņa beigām 
maksās 1,65 € mēnesī.

Uzziniet visu pārējo bite.lv, sazinoties ar savu Bites biznesa konsultantu, 
zvanot 22550000 vai rakstot uz bizness@bite.lv

* Saskaņā ar līgumu un piedāvātajiem pakalpojumiem Turkmenistānā pieejami tikai 
balss pakalpojumi  un SMS.



GB

GB

€

Pārcēlājs ir 
visos BITES 
SALONOS un 
darbojas ar 
ātrumu 500 MB 
minūtē.

Nosakiet 
savus TĒRIŅU 
GRIESTUS. 
Saņemiet 
SMS, kad tie ir 
sasniegti. 

Pārcēlājs sader ar 
> 7000 telefonu 
modeļiem. 
Arī ar BlackBerry 
un citiem 
pogotajiem.Saņemiet 

SMS, kad 
iztērēti visi 
tarifa plānā 
iekļautie 
DATI.

Vienkārši 
piespraužot pie 
vada, pārnesiet no 
vecā telefona uz 
jauno kontaktus, 
īsziņas, bildes, 
video un citus 
datus. Pilnīgi 
DISKRĒTI.

VAU, VAU! 
Brīdinām 
ar suņa 
rējienu pirms 
paaugstinātas 
maksas 
zvaniem. 
Piesakiet, 
zvanot uz 1601 
vai sūtot SMS 
“VAU IN” uz 
1600.

Datumērs ir 
bez maksas. 
Sekojiet līdzi 
interneta 
patēriņam 
jebkur visā 
pasaulē. 

Aplikācija 
darbojas 
reāllaikā un 
ir tiešā veidā 
savienota ar 
Bites norēķinu 
sistēmu, 
tāpēc vienmēr 
varēsiet būt 
drošs, ka 
redzat aktuālo 
informāciju 
par savu 
numuru.

PĀRVALDIET DATU 
PLŪSMAS

Mainot telefonu, 
paņemiet visu 
svarīgo sev līdzi 
ar ātro un izdarīgo 
PĀRCĒLĀJU.

Jūs varat 
izvēlēties IZMAKSU 
KONTROLES rīkus 
un mūsu lietišķos 
atgādinājumus 
mirkļiem, kad 
iespējamas papildu 
izmaksas. 

Izmantojiet 
bezmaksas 
DATUMĒRU, lai 
jebkurā brīdī sekotu 
līdzi saviem tēriņiem 
un izlietotajam 
interneta apjomam.



Padariet darbus ātrāk un 
izmantojiet visas interneta 
iespējas. Bites ātrais 4G 
ļaus Jums apstāties tikai 
tad, kad to vēlēsieties. 

BITES PĀRKLĀJUMS 
IR PLAŠĀKS, NEKĀ 
JŪS DOMĀJAT

Bites jaunie tarifu plāni ir veidoti tā, lai 
4G un lielāku interneta ātrumu varētu 
izmantot, kā Jums tīk.

4G



14 dienu tests bez maksas
Piesakieties Bites salonā vai bite.lv un izmēģiniet!

Bites ātrais 4G pieejams
jau 90% Latvijas iedzīvotāju

Izvēloties Bite MEGA interneta plānu:
rūteris + internets = 18,59 €/mēnesī 

BITES INTERNETS
Lietojiet internetu, kur vien tas ir nepieciešams! 
Bites ātrais 4G ir gatavs lietošanai arī mājās vai 
dodoties komandējumā, datoros un planšetēs.

INTERNETA TARIFU
PLĀNI

Ekrāna
apdrošināšana

planšetei
1 mēn. 6 mēn. 12 mēn. 12 mēn.

5,37 7,85 14,88 18,59Cena, €/mēnesī 
bez PVN

Pērkot jaunu planšeti Bitē ar interneta tarifu plānu 
10 GB, 25 GB, 80 GB vai Bite MEGA, saņemiet ekrāna 
apdrošināšanu līdz pat gadam bez maksas.

Ja gadīsies ekrānu saplēst, zvaniet uz 1601 un 
spiediet pogu 5.

Jums nebūs jāiziet no mājas. Kurjers planšeti ar 
saplīsušo ekrānu paņems un pēc remonta atgādās 
atpakaļ, lai kur Jūs Latvijā būtu.

Ekrāna apdrošināšana pēc bezmaksas termiņa beigām 
maksās 2 €/mēnesī.

Atcerieties, ka Bites internets darbojas 
tikai Latvijā. 

Ja internetu izmantojat regulāri, t.sk. saziņai 
sociālajos tīklos, failu lejupielādēšanai. Interneta 
pietiks arī tad, ja reizēm vēlēsieties noskatīties filmu 
vai sporta pārraidi tiešraidē.

Ja internetu izmantojat ikdienā ziņu un e-pasta 
vēstuļu lasīšanai, rēķinu apmaksai, komunikācijai 
sociālajos tīklos.

Bite 80 GB – Ja izmantojat visas interneta iespējas, 
to skaitā arī filmu un mūzikas baudīšanu. Ar šādu 
daudzumu jau varat droši dalīt ātro internetu ar citiem. 

Vienkārši lietojiet internetu un izbaudiet ātruma 
sniegtās priekšrocības. Dalieties ar Bites ātro 
internetu gan mājās, gan birojā.



IZMĒĢINIET PIRMS LĒMUMA 
PIEŅEMŠANAS

MS Office 365 Essentials 3 mēnešus bez maksas ar 
tarifu plānu Bizness Neierobežots un Bizness 7,5 GB.
Līdz ar pieslēgumu Jūs saņemiet īsziņu par 
iekļauto izmēģinājuma periodu. Sazinieties ar 
savu biznesa klientu vadītāju Bitē un aktivizējiet 
izmēģinājuma periodu.

MS Office 365 Essentials, Business vai Premium 
versiju par ikmēneša maksu ar tarifu plānu 
Bizness 1,5 GB, Bizness 300 MB vai 
Bizness Pamats.

10 dienas pirms izmēģinājuma perioda beigām 
mēs izteiksim piedāvājumu turpināt lietot 
izvēlēto vai kādu citu no MS Office 365 versijām par 
ikmēneša maksu. 

MICROSOFT 
OFFICE 365 –  
PILNĪGA BRĪVĪBA 
UN MOBILITĀTE 
DARBĀ

VIDEO 
KONFERENČU 
ORGANIZĒŠANAI

24/7 PIEKĻUVE 
DOKUMENTIEM UN  
PROGRAMMATŪRAI NO 
DAŽĀDĀM IERĪCĒM

24/7

ONE DRIVE 
IETILPĪGĀ FAILU 
GLABĀTUVEDOKUMENTU 

VIRTUĀLĀ 
KOPLIETOŠANA



22550000, bizness@bite.lv
BITE JŪSU BIZNESAM

Kopā atradīsim veiksmīgāko 
risinājumu tieši Jūsu uzņēmumam.

Individuāli pielāgosim zvanu, SMS 
un interneta izmaksas.

Izveidosim atbilstošu pieeju Jūsu 
biznesa starptautiskajiem sakariem.


