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LĪGUMA KOPSAVILKUMS
Šajā līguma kopsavilkumā atbilstīgi ES tiesību normu prasībām(1) doti galvenie šā pakalpojuma piedāvājuma
elementi. Tas palīdz salīdzināt pakalpojumu piedāvājumus. Pilnīga informācija par pakalpojumu ir sniegta
citos dokumentos.

Pakalpojums[i] un ierīces
Televīzijas pakalpojums

Galiekārtas

Televīzijas satura pakā “Sākuma paka” ir iekļauta populārāko TV kanālu
izlase, kas sevī ietver populārus Latvijas un ārzemju ziņu kanālus (ne mazāk
kā 25 TV kanāli).
Kanālu saraksts ir pieejams https://www.bite.lv/lv/home3.
Subsidēto ierīču (galiekārtu) saraksts tiek norādīts Tehnikas pieņemšanasnodošanas aktā.

Interneta ātrums un tiesiskās aizsardzības līdzekļi
Nav piemērojams pakalpojuma piedāvājumam.

Cena

Mājas paka

Ikmēneša maksa
(EUR/mēn.)

Atlaides periods

Ikmēneša maksa pēc atlaides
perioda (EUR/mēn.)

17.99

-

-

Kartes nomas maksa
Pakalpojuma vienreizējā
pieslēguma maksa
Galiekārtu cena
Atlaide galiekārtām

0.00 EUR/mēn.
5.00 EUR
Tiek aprēķināta, ņemot vērā, kāda veida galiekārtas ir nepieciešamas
pakalpojuma nodrošināšanai, un tiek noradīta Tehnikas pieņemšanasnodošanas aktā.
Skat. Tehnikas pieņemšanas-nodošanas aktā.

Līguma termiņš, pagarināšana un izbeigšana

1

Līguma termiņš

Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas
dienā un ir spēkā nenoteiktu laiku.

Minimālais līguma termiņš (abonēšanas
periods): 24 mēneši

Līguma
izbeigšana:

Klientam ir tiesības izbeigt līgumu, vismaz 30 kalendārās dienas iepriekš iesniedzot
rakstisku paziņojumu Bitei.
Ja līgumam ir noteikts minimālais līguma termiņš un klients izbeidz līguma šajā periodā,
tad klientam ir jāmaksā Bitei līgumsods, kas tiek aprēķināts, ņemot vērā termiņu, kāds
atlicis līdz līguma Īpašajos noteikumos noteiktā Abonēšanas perioda beigām, un satura
pakas veidu, kas pieslēgts saskaņā ar noslēgto līgumu.
Ja klientam tika pilnībā vai daļēji subsidēta galiekārta, tad, izbeidzot līgumu minimālā
līguma termiņa laikā, klientam ir jāatlīdzina Bite galiekārtas subsīdijas summa tādā kārtībā
un apmērā, kāda ir noteikta līguma Vispārējos noteikumos.

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.

Savukārt, ja klients ir iegādājies arī ierīci nomaksā, līguma izbeigšanas gadījumā klientam
ir jāatmaksā nomaksas ierīces atlikusī vērtība pilnā apmērā.
Līguma
pagarināšana:

Līgums tiek slēgts uz nenoteiktu laiku, atsevišķa līguma pagarināšanas nav nepieciešama.

Galalietotājiem invalīdiem paredzētās iespējas
Nav paredzētas.

Cita attiecīga informācija
Pirms līguma noslēgšanas Bite veic klienta kredītspējas pārbaudi kredītinformācijas biroju uzturētajās datu bāzēs.
Klients apņemas pirms līguma noslēgšanas un šī pakalpojuma lietošanas uzsākšanas, rūpīgi iepazīties ar Home3
elektronisko sakaru pakalpojumu līguma vispārējiem noteikumiem (Sērijas Nr. Home3-02), izvēlētās TV satura
pakas aprakstu (Sērijas Nr. H3TVS-01), Privātuma politiku (Sērijas Nr. PP-02), kas ir līguma neatņemamas
sastāvdaļas. Noslēdzot līgumu klients apliecina, ka ir iepazinies ar minētajiem dokumentiem, piekrīt to saturam,
atzīst tos sev par saistošiem un apņemas tos ievērot. Ar Home3 elektronisko sakaru pakalpojumu līguma
vispārējie noteikumiem, TV satura paku aprakstiem, Privātuma politiku var iepazīties www.bite.lv vai jebkurā Bites
salonā. Noslēdzot līgumu, šis Līguma kopsavilkums kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu. Pārējos gadījumos
Līguma kopsavilkumam ir informatīvs raksturs, tajā norādītais piedāvājums ir spēkā līdz Līguma kopsavilkumā
norādītā datuma dienas beigām vai ilgāk, ja piedāvājums vēl ir pieejams no Bites.
Informējam, ka aprīkojuma galīgais saraksts var atšķirties atkarībā no tā, kur uztvērējs tiks uzstādīts. Galīgais
saraksts tiks apstiprināts pēc tam, kad iekārtas uzstādītājs būs pārbaudījis Klienta dzīvesvietu un iekārtas
uzstādīšanas vietu.
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