
Sveiki!
Šobrīd telefons ir kļuvis par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu ikviena dzīvē. Mēs Bitē novērtējam 
strauji augošās klientu prasības pēc jauniem pakalpojumiem, kvalitatīviem sakariem, arvien lielāka 
interneta apjoma un ērtāka servisa. Vai tas būtu ikvakara zvans savējiem uz Īriju, rīta ziņu izlaidums 
telefonā pa ceļam uz darbu vai droša iepirkšanās internetā. Un mums tam jābūt gataviem. Tā ir mūsu 
atbildība – būvēt, plānot, investēt un radīt, lai Jūs izbaudītu tehnoloģiskās iespējas, no kurām agrāk 
varbūt atturēja dažādi ierobežojumi.

Tādēļ speram nākamo soli, un no 1. jūnija visiem Bites klientiem būs jauni un krietni bagātīgāki 
tarifu plāni telefoniem, kas sniegs:

• saziņas brīvību ne tikai Latvijā, bet arī ceļojot, jo sazvanīties un sūtīt īsziņas Eiropā varēsiet gluži kā 
mājās;

• iespēju no Latvijas sazvanīties ar savējiem Eiropā;
• internetu lietošanai gan Latvijā, gan Eiropā.

Esam parūpējušies arī par dažādiem bonusiem, ko visi varēs izmēģināt:

• antivīrusu pakalpojumu, kas brīdinās par iespējamiem draudiem internetā un palīdzēs paaugstināt 
personisko datu drošību telefonā, lai varētu norēķināties par pirkumiem, veikt citus maksājumus vai 
uzglabāt sev svarīgu informāciju;

• ekrāna apdrošināšanu jaunam telefonam; 
• TOP aplikāciju, ko mūsu klienti jau paspējuši novērtēt, lietošanai, netērējot megabaitus. 

Mēs vienmēr esam bijuši godīgi un atklāti pret saviem klientiem. Jaunajiem tarifu plāniem būs citas 
cenas. Iespējams, kāds to sauks par cenu paaugstināšanu, un daļēji tā būs tiesa, jo ikmēneša rēķins 
pieaugs. Taču tajā pašā laikā būs cits, kas redzēs un novērtēs, ka turpmāk saņems krietni, krietni 
vairāk. Jo mums vienmēr bijis svarīgi klientiem nodrošināt pēc iespējas izdevīgāk to, ko piedāvā 
jaunākās tehnoloģijas.

Ielūkojieties arī vēstules pielikumā – tur iekļauts viss par Jūsu jauno tarifu plānu un tā labumiem. 
Esam pievienojuši arī citu svarīgu un noderīgu informāciju, lai Jūs rūpīgi un nesteidzīgi varētu iepazī-
ties ar gaidāmajām izmaiņām un jaunajām priekšrocībām. 

Mums ir svarīgi, lai Jums būtu nepieciešamās atbildes un drošs plecs, uz kuru paļauties. Tāpēc, ja 
vēlaties uzzināt vairāk par gaidāmo, apmeklējiet  www.bite.lv. Arī visa mūsu komanda ir gatavībā 
Jums  palīdzēt.

Skatoties uz rezultātu,  es un Bites komanda esam gandarīti un ticam, ka arī turpmāk būsim izvēle 
numur viens, ja runa ir par godīgu cenas un kvalitātes līdzsvaru.
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