
 

 

 

Tarifu plāna apraksts 
Sērijas Nr. BS-5 

 

Tarifu plāna nosaukums Tarifu plāna ikmēneša maksa 

Tarifu plānā iekļautie pamatpakalpojumi Papildpakalpojumi 

Zvani un SMS 
Latvijā un Eiropā 

Internets Latvijā un Eiropā 

Bite Starts 3,75 EUR 

30 minūtes 
30 SMS Latvijā (Bite, LMT, Tele2 un Tet tīklos) un 

atrodoties Eiropā (izņemot uz speciālajiem, 
paaugstinātas maksas vai īso kodu numuriem) 

Katras nākamas 1 minūtes vai 1 SMS maksa: 0,10 
EUR 

Maksa par 1 MB: 0,10 EUR 

 
Šis tarifu plāna apraksts ir sastādīts uz 1 (vienas) lapas un ir Elektronisko sakaru pakalpojumu līguma neatņemama sastāvdaļa. 
 
Vispārējā informācija  
Visas cenas norādītas ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tarifus zvaniem un SMS uz speciālajiem, īso kodu un paaugstinātas 
maksas numuriem un minēto pakalpojumu lietošanas noteikumus, kā arī visus citus tarifus var apskatīt www.bite.lv vai zvanot Bites klientu atbalsta komandai uz tālruni 1601.  
Šajā aprakstā iekļauts regulētais plāns, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr.2022/612 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā.  
Ar vārdu “Eiropa” Elektronisko sakaru pakalpojuma līgumā, tā noteikumos un šajā tarifu plāna aprakstā tiek uzskatītas Eiropas Ekonomikas zonas un Eiropas Savienības dalībvalstis. 
 
TARIFU PLĀNĀ IEKĻAUTIE PAMATPAKALPOJUMI 
Zvani un SMS  
Tarifu plānā ir iekļauti zvani un SMS bez papildu maksas Latvijas teritorijā uz Bites, LMT, Tele2 un Tet tīkliem, kā arī atrodoties Eiropā, izņemot zvanus un SMS uz speciālajiem, īso 
kodu un paaugstinātas maksas pakalpojumu numuriem.  
Katras sarunas uzskaites vienība Latvijā un Eiropā ir 1 sekunde, bet starptautiskajiem zvaniem 1 minūte. 
Starptautiskie zvani un SMS, zvani un SMS ārpus Eiropas, zvani un SMS uz speciālajiem, paaugstinātas maksas pakalpojumu vai īso kodu numuriem, pievienotās vērtības 
pakalpojumi ir pieejami par papildu maksu. Informācija par minētajiem pakalpojumiem, to cenām, tarifiem, uzskaites vienībām ir pieejama www.bite.lv, zvanot pa tālruni 1601 vai 
jebkurā Bite salonā visā Latvijā. Pirms pakalpojumu izmantošanas klientam ir pienākums iepazīties ar pakalpojumu lietošanas noteikumiem un tarifiem. 
 
 
PAPILDPAKALPOJUMI 
Papildpakalpojumi ir pakalpojumi, kas nav tarifu plāna sastāvdaļa un tiek piedāvāti papildus bez maksas noteiktu/nenoteiktu laiku vai par papildu maksu visā  
līguma termiņa darbības laikā. Ar papildpakalpojumu klāstu un to aprakstiem, un papildpakalpojuma lietošanas maksu iespējams iepazīties www.bite.lv, Bite klientu  
apkalpošanas salonos vai zvanot Bites klientu atbalsta komandai uz tālruni 1601.  
 
Internets Eiropā un Latvijā 
Interneta piekļuves pakalpojumam maksa par patērēto datu vienību Latvijā un Eiropā ir 0,10 EUR par 1 MB. Šim tarifu plānam netiek piemērota GLP II sadaļa (GLP, kas jāievēro, 
lietojot Bites pakalpojumus viesabonēšanā Eiropas Ekonomikas zonas valstīs). 

http://www.bite.lv/
http://www.bite/

