Nr.
Datums:

Nosaukums

BITE SIM

Papildpakalpojumi

Ikmēneša maksa

0,00 EUR

Papildu interneta apjoms

Neierobežoti GB video novērošanai

5 GB = 3, 00 EUR

7,00 EUR mēnesī

Šis līgums ir neatņemama sastāvdaļa ir Bites līguma noteikumi. Parakstot šo līgumu, Klients apņemas pilnībā ievērot Bites līgumu un Bites
līguma noteikumus.
Vispārējā informācija:
Visas cenas norādītas ar pievienotās vērtības nodokli (21%).
TARIFU PLĀNĀ IEKĻAUTIE PAMATPAKALPOJUMI
BITE SIM KARTE
Bite SIM karte Bite papildu pakalpojumu pieslēgšanai
PAPILDPAKALPOJUMI
Papildpakalpojumi ir pakalpojumi, kas nav tarifu plāna sastāvdaļa un tiek piedāvāti papildus bez maksas noteiktu laiku vai par papildu maksu
visu līguma termiņu. Beidzoties papildpakalpojuma bezmaksas lietošanas termiņam, turpmākā papildpakalpojuma lietošana notiek par
maksu, saskaņā ar Bites noteikto papildpakalpojuma lietošanas maksu, ar ko iespējams iepazīties www.bite.lv, klientu apkalpošanas salonā
vai zvanot uz 1601. Klientam jebkurā brīdī ir tiesības atteikties no papildpakalpojuma izmantošanas, sākot ar nākamā mēneša pirmo datumu.
Neirobežoti GB video novērošanai
•

Neierobežoti GB video novērošanai nodrošina neierobežotu datu pārraidi Bites tīklā starp ARLO video novērošanas kamerām un
ARLO mākoņkrātuvi.
•
Neierobežoti GB video novērošanai pieejams kā papildu pakalpojums ar visiem BITE Interneta pieslēguma pakalpojumiem,
kuriem tiek veikta pārraidītā datu apjoma uzskaite.
•
Pieslēdzot Neierobežoti GB video novērošanai, klientam nebūs pieejams Antivīruss papildu pakalpojums.
•
Pakalpojumu var atslēgt, vēršoties jebkurā Bites salonā vai zvanot 1601. Atslēdzot pakalpojumu, tas būs spēkā līdz attiecīgā
mēneša beigām un, gadījumā, ja ir sācies maksas periods, par to tiks iekasēta pilna mēneša maksa.
Klients ar šo apstiprina, ka:
• pasūtot pakalpojumu, viņš tika iepazīstināts ar šī pakalpojuma darbības zonu, kā arī informēts, ka aktuālākā interneta darbības zonas
karte ir pieejama http://www.bite.lv/lv/network_map, kurā var apskatīties tīkla pārklājuma vidējos radītājus konkrētajā vietā;
• ir informēts par minimālajām prasībām tehniskajām ierīcēm un programmatūrai un saprot to, ka, lai varētu lietot internetu, ir
nepieciešams:
·
datu pārraides ierīce, kas nodrošina EGPRS/GPRS/GSM 900/1800 un/vai HSDPA/UMTS tehnoloģijas;
·
dators ar legālu operētājsistēmu, kurā ir uzstādīts TCP/IP protokols un papildu programmatūra, kas nodrošina
pieslēgšanos Bites tīklam;
·
pārliecināties par to, ka izmantojamais dators ir pietiekami jaudīgs (procesora ātrums, operatīvā atmiņa, cietā diska
ietilpība) interneta pakalpojuma pilnvērtīgai darbībai.
• pasūtot pakalpojumu, tika iepazīstināts ar iegādājamās ierīces specifikāciju un datora resursiem, kas nepieciešami, lai pieslēgtos Bites
tīklam;
• pasūtot pakalpojumu, tika informēts par savu pienākumu gadījumā, ja ierīce tiek iegādāta ne no Bites, pārliecināties, ka tā darbosies
Bites tīklā;
• pakalpojuma lietošanas laikā apņemas pārliecināties un darīt visu iespējamo, lai datorā, ko izmanto, nebūtu kaitīgu programmu un/vai
vīrusu, kas varētu traucēt interneta darbību pašam Klientam un/vai citiem lietotājiem Bites tīklā.

Abonenta vārds, uzvārds

Abonenta paraksts

Pārdevējs:
Pārdošanas vieta: Uriekstes 2a, Rīga, LV-1005, Latvija
Pārdevēja tālrunis uzziņām:
BITE vārdā šo Līgumu noslēdz:
BITE Latvija vārdā paraksta

SIA “BITE Latvija”
Reģ. nr.: 40003742426 , juridiskā adrese: Uriekstes iela 2a-24, LV-1005, Rīga, Latvija.
Tālr. +371 258 50600, Fakss +371 258 50610, e-pasts: info@bite.lv, mājas lapa: www.bite.lv

