MEGATEL LĪGUMA NOTEIKUMI
Megatel ABONENTA datu drošība
Šī Līguma un ar to saistīto līgumsaistību izpildei pārzinis, SIA „Megatel” (Pārzinis), reģ. Nr. 40103296789, jur. adrese
Brīvības gatve 214m-2, Rīga, LV-1039, izmantojot tehniskos un organizatoriskus datu aizsardzības pasākumus,
apstrādās ABONENTA personas datus. ABONENTA personas datus Pārziņa uzdevumā ir tiesīgas apstrādāt SIA
„Megatel” kā Apstrādātājs, kā arī citas personas, kas ir no Pārziņa puses pilnvarotas veikt datu apstrādi. ABONENTA
personas datu apstrādes nolūki, apstrādes juridiskais pamats, datu glabāšanas termiņš, Pārziņa leģitīmas intereses, un
personas datu saņēmēji, profilēšanā ietvertā loģika un paredzētas sekas, datu aizsardzības speciālista
kontaktinformācija tiek norādītā Pārziņa Privātuma politikā, kas ir Megatel līguma neatņemama sastāvdaļa.
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Šie noteikumi (tālāk tekstā - Noteikumi) paredz Megatel līguma noslēgšanas, izmaiņu un izbeigšanas, Pakalpojumu
sniegšanas, lietošanas un norēķinu kartību un ir saistoši MEGATEL un ABONENTAM.
1.2.Noteikumi, konkrētu Pakalpojumu lietošanas noteikumi un apraksti, Godīgas Lietošanas principi (turpmāk – GPL),
Privātuma Politika (turpmāk – PPA) kā arī citas vienošanas par Megatel un Abonenta savstarpējām saistībām
Pakalpojumu sniegšanas sakarā ir Megatel līguma (tālāk tekstā – Līgums) neatņemama sastāvdaļa. ABONENTS var
iepazīties ar PPA un GLP u.c. www.megatel.lv vietnē sadaļā „Svarīga informācija”, MEGATEL Klientu centrā, vai
pieprasot to nosūtīt elektroniski.
1.3.Noteikumus piemēro MEGATEL (Pakalpojuma sniedzējs – SIA Megatel – turpmāk MEGATEL) un Abonenta
savstarpējas attiecībās, ja vien MEGATEL un Abonents(iepriekš un turpmāk tekstā – Puses) nav vienojušies par citu
noteikumu piemērošanu.
2.LĪGUMA PRIEKŠMETS
2.1. MEGATEL sniedz ABONENTAM elektronisko sakaru pakalpojumus, kuri pilnībā vai galvenokārt sastāv no balss,
faksa, īsziņu, datu un citu signālu pārraidīšanas MEGATEL izmantojamajā un citu elektronisko sakaru komersantu
elektronisko sakaru tīklos, kā arī citus pakalpojumus (turpmāk visi kopā Pakalpojumi). MEGATEL sniedz
Pakalpojumus ABONENTAM par maksu un bezmaksas, līgumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos
aktos noteiktajos gadījumos, ar MEGATEL un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu
noteiktajā kārtībā piesaistīto personu spēkiem un rīkiem, pēc starp MEGATEL un ABONENTU saskaņotām cenām
(tarifiem), ar kuriem ABONENTS ir iepazinies 3.4.1. punkta noteiktajos veidos.
3. PUŠU SAISTĪBAS UN LIETOSANAS NOTEIKUMI
3.1. MEGATEL apņemas:
3.1.1. rakstiski, telefoniski vai elektroniski paziņot ABONENTAM par pakalpojumu sniegšanas pārtraukumiem, kas
saistīti ar MEGATEL izmantojamo elektronisko sakaru tīkla kārtējo tehnisko apkopi, tajā skaitā tā iekārtu remontu,
nomaiņu, atjaunošanu un profilaksi, ne vēlāk kā 24 stundas pirms šādu pārtraukumu sākuma brīža tajos gadījumos,
kad tiek pārsniegts bojājumu novēršanas laiks.;
3.1.2.nodrošināt ABONENTA pretenziju, iesniegumu un sūdzību izskatīšanu 30 (trīsdesmit) dienu laikā;
3.1.3.rakstiski, telefoniski vai elektroniski paziņot ABONENTAM par izmaiņām pakalpojumu cenās vai saturā,
informācija par izmaiņām 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas iepriekš.
3.2. ABONENTS apņemas:
3.2.1. lietot Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstošu Iekārtu un atlīdzināt neatbilstošas
Iekārtas lietošanas rezultātā nodarītos zaudējumus. MEGATEL neatbild par Pakalpojumu kvalitāti un zaudējumiem,
kas radušies ABONENTAM, lietojot neatbilstošu Iekārtu, un ir tiesīgs šo Iekārtu deaktivizēt; lietojot viesabonēšanas
pakalpojumus, ievērot attiecīgā ārvalsts MEGATEL noteikto pakalpojumu lietošanas kartību, kā arī pirms
viesabonēšanas pakalpojumu lietošanas uzsākšanas iepazīties ar informāciju par šo pakalpojumu tarifiem, norēķinu
kartību un samaksas noteikumiem, veidiem un lietošanas noteikumiem, kā arī citu informāciju par šiem
pakalpojumiem, kas pieejama 3.4.1. punktā noteiktajos veidos;
3.2.2. rakstiski informēt MEGATEL par SIM kartes un citas identifikācijas moduļa kartes, ja MEGATEL tādu ir nodevis
ABONENTAM, zādzību, nolaupīšanu vai pazaudēšanu un citas personas rīcības rezultātā veiktu bojājumu. Līdz
rakstiska iesnieguma saņemšanas brīdim MEGATEL aprēķina maksu un ABONENTAM ir pienākums veikt samaksu par
visiem sniegtajiem Pakalpojumiem, izmantojot ABONENTA pieslēgumu ar vai bez ABONENTA piekrišanas;
3.2.3. sekot līdzi saņemto pakalpojumu apjomam un izmaksām;
3.2.4. ja ABONENTS pilnībā vai daļēji nav veicis savlaicīgu samaksu par Pakalpojumiem, samaksāt visus ar šāda parāda
piedziņu saistītos izdevumus.
3.2.5. 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt MEGATEL rakstisku iesniegumu:
3.2.5.1. par izmaiņām Līguma noradītajos rekvizītos;
3.2.5.2. par visiem apstākļiem, kas var ietekmēt turpmāko Līguma izpildi, tai skaitā, bet ne tikai par maksātnespēju,
reorganizāciju vai likvidāciju;
3.2.5.3. samaksāt rēķinu MEGATEL noradītājā termiņā un noteiktajā kartībā, bet, ja MEGATEL to pieprasa, samaksāt
rēķinu nekavējoties;
3.3. MEGATEL noteiktos gadījumos un kartībā ir tiesīgs pieprasīt Abonentam iemaksāt MEGATEL, pēc MEGATEL
pieprasījums, garantijas depozītu. Garantijas depozīts ir naudas summas izteikts saistību izpildes nodrošinājums, kas
tiek iekļauts ABONENTA rēķinā. Līguma izbeigšanas gadījumā garantijas depozītu MEGATEL ir tiesības izmantot
ABONENTA parāda dzēšanai vai izmaksāt ABONENTAM, ja ABONENTA saistības ir pilnībā izpildītas;
3.4. ABONENTA tiesības:
3.4.1. saņemt informāciju par elektronisko sakaru pakalpojumiem un citiem Pakalpojumiem, to lietošanas
noteikumiem un aprakstiem, pakalpojumu kvalitāti, maksām, tarifiem un norēķiniem: pa konsultatīviem tālruņiem
22077777, izmantojot e-pastu info@megatel.lv vai vietnē www.megatel.lv.
3.4.2. ļaut lietot pieslēguma numuru trešajām personām. Šajā gadījuma ABONENTS ir atbildīgs par visu Līguma
noteikto saistību izpildi, tajā skaita, bet ne tikai par Noteikumu ievērošanu, rēķinu samaksu noteikta termiņa
un kartība;
3.4.3. rakstiski pieteikt īpašniekam zudumu, tajā skaita nozaudētu, nozagtu vai nolaupītu Iekārtu un lūgt to
deaktivizēt;
3.5. MEGATEL tiesības:
3.5.1. brīdinot 30 (trīsdesmit) kalendāras dienas iepriekš:
3.5.1.1. izbeigt kāda Pakalpojuma sniegšanu vai Pakalpojumu sniegšanu noteiktā teritorijā.
3.5.1.2. veikt izmaiņas MEGATEL darbībā, kas saistītas ar MEGATEL izmantojamajā tīkla tehnisko attīstību. Ja
MEGATEL izmantojamajā tīkla izmaiņu rezultātā vai Pakalpojumu saņemšanai ABONENTA Iekārta vai SIM karte, vai
arī cita identifikācijas moduļa karte, jāizdara izmaiņas vai arī to ir nepieciešams nomainīt, šos izdevumus samaksā
ABONENTS;
3.5.2. pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu, ja ABONENTS pilnībā vai kādā tā daļā nepilda Līgumu;
3.5.3. pieprasīt tūlītēju samaksu par sniegtajiem Pakalpojumiem;
3.5.4. nodot parāda piedziņas tiesības vai uzdot maksājumu uzraudzību un rēķinu iekasēšanu trešajai personai, tā arī
nodot personas datus parādnieku reģistrā vai kredītvēstures datu bāzē. Ar šo ABONENTS piekrīt savu personas datu
apstrādei un nodošanai trešajām personām, ja tāda vajadzība rodas līguma izpildes laikā.
4. PAKALPOJUMU KVALITĀTES NOSACĪJUMI
4.1. MEGATEL nodrošina elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti MEGATEL izmantojamajā tīkla darbības zonā.
4.2. Informācija par elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti, ko MEGATEL apņemas nodrošināt saskaņā ar Līgumu,
ABONENTAM ir pieejama 3.4.1. punkta noteiktajos veidos.
4.3. Ja MEGATEL vainas dēļ MEGATEL izmantojamajā tīkla darbības zona nav iespējams izmantot elektronisko sakaru
pakalpojumus vispār vai 3.4.1. punkta noteiktajos veidos publiskotāja kvalitāte ilgāk par 7 (septiņām) dienam, pēc
MEGATEL izvēles un pēc viņa iniciatīvas vai uz pamatotas ABONENTA pretenzijas pamata (līguma 8.1. punkta
noteiktajā kārtībā) jāsamazina sniegto pakalpojumu apmaksa proporcionāli dienu (stundu) skaitam, kuros
pakalpojumi ABONENTAM netika sniegti vai ja tika sniegti ar kvalitātes nosacījumu traucējumiem. MEGATEL veic
ABONENTA abonēšanas maksas vai mēneša maksas pārrēķinu par laika posmu, kad MEGATEL vainas dēļ MEGATEL
izmantojamajā tīkla darbības zona elektronisko sakaru pakalpojumus nebija iespējams izmantot vispār vai iepriekš
noradītāja kvalitāte. MEGATEL neatlīdzina atrauto pelņu un netiešos zaudējumus.
5. PAKALPOJUMU APMAKSAS KĀRTĪBA UN RĒĶINU PIEGĀDES ADRESE
5.1. ABONENTS veic sniegto pakalpojumu apmaksu uz MEGATEL rēķinu pamata un tajos noteiktajos termiņos.
5.2. Ja ABONENTS vēlas saņemt detalizētu izdruku par sniegtiem pakalpojumiem iepriekšējā mēnesī, MEGATEL nosūta
to kopā ar rēķinu (iepriekš un turpmāk kopā saukti Rēķini), tam vai citai personai (adresātam) līguma noteiktajā
kārtībā.
5.3. MEGATEL rēķini, kā pienācīgi maksājuma dokumenti, derīgi bez paraksta un tiek uzskatāmi par pamatu sniegto
pakalpojumu apmaksai. Rēķinos tiek ietverts aprēķins saskaņā ar Līguma pušu saskaņotām cenām.
5.4. MEGATEL sagatavo ABONENTAM vienu rēķinu, neatkarīgi no noslēgto Līgumu skaita.
5.5. Aprēķinu veic pēc MEGATEL tehniskas aparatūras un sistēmu reģistrētajiem datiem. Citi informācijas avoti netiek
ņemti vērā.
5.6. MEGATEL sniedz Pakalpojumus ABONENTA iemaksātā avansa apmērā:
5.6.1. ārvalstu personām;
5.6.2. ja MEGATEL ir pieejama informācija par personas iespējamo vai faktisko maksātnespēju, par tās likvidāciju, vai
personas dati ir ievietoti atbilstoši normatīvajiem aktiem reģistrētā parādnieku vai kredītvēstures datu bāzē.
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5.7. Ja ABONENTS nav saņēmis rēķinu, tas neatbrīvo ABONENTU no rēķina savlaicīgas samaksas pienākuma,
ABONENTS apņemas sazināties ar MEGATEL un palūgt rēķinu. ABONENTAM ir tiesības pieprasīt bez maksas izsniegt
vēl vienu rēķina eksemplāru.
5.8. Rēķina samaksas izdevumus, tajā skaitā, izdevumus, kas rodas, norēķinoties ārvalstu valūtās, valūtas kursu
starpību un valūtas konvertācijas izmaksas, sedz ABONENTS.
6. KREDĪTA LIMITS
6.1. MEGATEL sniedz Pakalpojumus ABONENTAM kredītlimita ietvaros. Kredītlimits ir MEGATEL noteikts
Pakalpojumu apjoms naudas izteiksmē, ko MEGATEL sniedz ABONENTAM bez iepriekšējas samaksas. Ja ABONENTA
saņemto Pakalpojumu apjoms pārsniedz kredītlimitu, MEGATEL ir tiesības pieprasīt ABONENTAM iemaksāt avansa
maksājumu un/vai ierobežot Pakalpojumus. Piešķirtais sākotnējais pakalpojumu kredītlimits tiek noradīts Līgumā.
6.2. Pakalpojumu kredītlimits var tikt mainīts, ņemot vērā ABONENTA pakalpojumu izmantošanas termiņu, saistību
izpildi, informāciju par ABONENTA maksātspēju un depozītu samaksu.
6.3. MEGATEL nosūtot SMS, īsziņu informē ABONENTU, ka sarunas summa tuvojas noteiktā Līguma kredīta limitam.
6.4. ABONENTAM pašam ir pienākums kontrolēt izmantoto pakalpojumu izmaksas un to atbilstību noteiktajam
kredīta limitam.
7. PAKALPOJUMU SNIEGSANAS UZSĀKŠANA,PĀRTRAUKŠANA UN ATJAUNOŠANA
7.1. Pakalpojumu lietošanas noteikumos un aprakstos un citos Līguma noteiktajos gadījumos un kartībā ABONENTS
var dot rīkojumu pieslēgt vai atslēgt kādu Pakalpojumu, izmantojot MEGATEL pieslēguma numuru, e-pastu vai citus
elektronisko sakaru līdzekļus. Šāds ABONENTA rīkojums ir līdzvērtīgs rakstiskam ABONENTA iesniegumam.
7.2. MEGATEL ir tiesīgs nepieslēgt vai atslēgt pieslēguma numuru, ierobežot vai pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu uz
laiku līdz Pakalpojumu sniegšanas atjaunošanai vai Līguma izbeigšanai:
7.2.1. MEGATEL ir tiesīgs atslēgt pieslēguma numuru, ierobežot vai pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu nekavējoši bez
brīdinājuma, ja:
7.2.1.1. ABONENTS saņēmis Pakalpojumus, pārsniedzot noteikto kredītlimitu, MEGATEL noteikto Pakalpojumu
apjomu vai iemaksāto garantijas depozītu;
7.2.1.2. ABONENTS sniedzis nepatiesu informāciju vai ir maldinājis MEGATEL vai noslēdzis Līgumu ar viltu;
7.2.1.3. MEGATEL ir pamatotas aizdomas par Pakalpojumu prettiesisku izmantošanu, tai skaitā, prettiesiska satura
informācijas izplatīšanai, komerciālu paziņojumu aizliegtai sūtīšanai, darbībām, kas aizskar intelektuāla īpašuma
tiesības, nevēlamai saziņai u.tml.;
7.2.1.4. ABONENTA pieslēguma numurs ir izmantots, lai radītu traucējumus MEGATEL, citiem ABONENTIEM vai
elektronisko sakaru tīkliem, citu elektronisko sakaru komersantu sakaru plūsmas novirzīšanai MEGATEL
izmantojamajā tīklā vai ABONENTA ierosinātu sakaru plūsmu novirzīšanai caur MEGATEL izmantojamo tīklu uz
citiem tīkliem, Pakalpojumu sniegšana neatbilst citam MEGATEL interesēm;
7.2.1.5. ABONENTS, izmantojot pakalpojumu, pārkāpj Megatel Pakalpojumu GPL.
7.3.1. MEGATEL ir tiesīgs atslēgt pieslēguma numuru, ierobežot vai pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu brīdinot
ABONENTU iepriekš:
7.3.1.1. ja ir pieejama informācija par ABONENTA maksātnespēju vai likvidācijas uzsākšanu. Šajā gadījumā MEGATEL
ir tiesības pieprasīt ABONENTAM iemaksāt MEGATEL noradītā norēķinu kontā MEGATEL noradītu avansu, brīdinot 3
(trīs) dienu iepriekš;
7.3.1.2. ja ABONENTS nav samaksājis MEGATEL rēķinu noteiktajā termiņā, brīdinot 3 (trīs) dienu iepriekš;
7.3.1.3. citos Līguma neminētos gadījumos.
7.4. MEGATEL neatjauno Pakalpojumu sniegšanu un neveic izmaiņas Līgumā, ja ABONENTS nav samaksājis par
saņemtajiem Pakalpojumiem pilnā apmērā.
7.5. Pārtraucot Pakalpojumu sniegšanu, MEGATEL ir tiesības deaktivizēt Lietotāja galiekārtu (tālāk tekstā - Iekārta)
un/vai SIM karti vai citu identifikācijas moduļa karti pamatojotie uz Nomaksas līgumu, Ierīces pirkuma līgumu.
7.6. Ja Pakalpojumu sniegšana ir pārtraukta 6.1.punkta minēto iemeslu dēļ, tad par Pakalpojumu sniegšanas
atjaunošanu ABONENTS maksā MEGATEL noteiktu maksu, kā arī abonēšanas vai mēneša maksu par laiku, kad
Pakalpojumu sniegšana bija pārtraukta.
8. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS UN ABONENTA PRETENZIJU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
8.1. Visi strīdi un nesaskaņas, kas var rasties starp MEGATEL un ABONENTU, vispirms tiek risināti sarunu ceļā,
vai rakstisks ABONENTA iesniegums, izmantojot MEGATEL e-pastu vai citus elektronisko sakaru līdzekļus.
8.2. MEGATEL izskata un normatīvajos aktos noteiktajā termiņā sniedz atbildi uz ABONENTA kā patērētāja rakstisku
pretenziju par Līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu. Visos pārejos gadījumos MEGATEL izskata
ABONENTA rakstiski un mutiski pieteiktas pretenzijas un sniedz atbildes 30 (trīsdesmit) dienu laikā no attiecīgās
pretenzijas saņemšanas dienas, ja attiecīgajā jautājumā nav nepieciešama papildu apstākļu noskaidrošana.
8.3. ABONENTAM ir tiesības iesniegt pretenziju MEGATEL par rēķinu 1 (viena) mēneša laikā pēc rēķina izrakstīšanas.
8.4. strīdus, izņemot strīdu par parādu piedziņu par sniegto pakalpojumu un citu iespējamo zaudējumu atlīdzinājumu,
izšķir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija: SPRK (tālāk tekstā - Komisija) kā obligāta iepriekšēja
ārpustiesas instance, ņemot vērā Komisijas noteikumus par strīdu izskatīšanas kārtību elektronisko sakaru nozarē.
Komisijas lēmumus puses ir tiesīgas pārsūdzēt Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.;
8.5. jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā
neesamību un neattiecas Komisijas kompetencei, pēc prasītāja izvēles tiks izšķirts Latvijas Republikas vispārējās
jurisdikcijas tiesā.
9. LĪGUMA NOSLĒGŠANAS, IZBEIGŠANAS NOTEIKUMI
9.1. Noslēdzot Līgumu, MEGATEL piešķir ABONENTAM SIM kartes vai citas identifikācijas moduļa kartes lietošanas
tiesības un/vai nodrošina iespēju pakalpojumu saņemšanai izmantot jauno pieslēguma numuru.
9.2. MEGATEL ir tiesīgs vienpusēji izdarīt izmaiņas Līguma noteikumos, tajā skaitā konkrētu Pakalpojumu lietošanas
noteikumos un aprakstos. Informācija par izmaiņām un/vai jaunie Līguma noteikumi 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas
iepriekš tiek izlikti redzamā vietā MEGATEL ABONENTU apkalpošanas centrā vai publiskoti MEGATEL tīmekļa vietnē
www.megatel.lv. Ja ABONENTS nepiekrita izmaiņām, viņam ir tiesības līdz grozījumu spēkā stāšanās dienai iesniegt
MEGATEL rakstisku iesniegumu par Līguma izbeigšanu. MEGATEL ir tiesīgs veikt maksu vai tarifu samazināšanu un
citas ABONENTAM izdevīgas Līguma izmaiņas, ABONENTU par to nebrīdinot.
9.3. Līgumu var vienpusēji izbeigt:
9.3.1. ABONENTS, iesniedzot MEGATEL rakstisku iesniegumu;
9.3.2. MEGATEL, ja MEGATEL ir pārtraucis elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu Līguma noteiktajos gadījumos.
9.4. Pēc Līguma izbeigšanas visas ABONENTA neizpildītas saistības pret MEGATEL paliek spēkā līdz to pilnīgai izpildei,
tajā skaitā ABONENTAM ir pienākums pilnībā samaksāt MEGATEL izrakstīto rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem.
9.5. Līgums stājās spēkā ar tā parakstīšanas dienu. Līgums var būt noslēgts uz noteikto laiku un nenoteikto
laiku atkarība no pakalpojuma. Gadījumā, ja ABONENTA vainas dēļ Līgums tiek izbeigts agrāk nekā Līgumā
noteiktā termiņa laikā kopš līguma noslēgšanas brīža. MEGATEL ir tiesīgs piedzīt no ABONENTA atlīdzību 100%
apmērā par piešķirtajām akcijām un atlaidēm par katru atlikušo mēnesi, kas palicis līdz Līguma termiņa beigām.
9.6. Līgums var tikt izbeigts Pusēm savstarpēji vienojoties, kā arī, ievērojot Līguma 9.5. punkta nosacījumus vienpusēji, brīdinot par to otru pusi vienu mēnesi iepriekš.
9.7. MEGATEL ir tiesīgs izbeigt līgumu vienpusēji, ja ABONENTS nav izpildījis vai nepilda līgumā noteiktās
saistības, nosūtot viņam iepriekš rakstisku paziņojumu.
10. PUŠU ATBILDĪBA
10.1. Puses ir atbildīgas viena otrai līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā saskaņā ar tā
noteikumiem un LR likumdošanu.
10.2. Ja ABONENTS savlaicīgi nav samaksājis rēķinu, par katru nokavēto dienu MEGATEL ir tiesīgs aprēķināt
ABONENTAM līgumsodu 0,25% apmērā no neapmaksātās pamatparāda summas par katru nokavējuma dienu, kas
nepārsniedz 10% no parāda summas.. Ja ABONENTAM tiek aprēķināts līgumsods, jebkurš viņa maksājums vispirms
segs līgumsoda summu un tikai pēc tam pamatparāda summu un citus maksājumus, ja tie tiks aprēķināti pamatoti.
11. CITI NOTEIKUMI
11.1. Līgums ar visiem tā pielikumiem ietver sevī Līdzēju vienošanos par saistībām, kuras tie uzņemas ar Līgumu.
11.2. Līgums sastādīts divos eksemplāros, pa eksemplāram katrai pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks
spēks.
11.3.Nepārvaramas varas apstākļu dēļ Pakalpojumu sniegšana var tikt, pārtraukta uz laiku, līdz Nepārvaramas varas
apstākļu darbības beigām. MEGATEL neatbild par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā cēlonis ir
Nepārvarama vara. Par Nepārvaramas varas apstākļiem Līguma izpratnē ir uzskatāmi apstākļi, kas ir ārpus MEGATEL
kontroles un traucē MEGATEL pildīt saistības, piemēram, karš, nemieri, terorisms, dabas katastrofas, eksplozijas un
ugunsgrēki, streiki, trešo personu prettiesiska rīcība, elektroapgādes traucējumi, traucējumi citos elektroniskajos
sakaru tīklos, valsts un pašvaldību iestāžu noteiktie aizliegumi, ierobežojumi un cita veida rīcība.
11.4. ABONENTS apliecina, ka viņš ir novērtējis Pakalpojumu derīgumu un atbilstību, un viņam ir pieejama visa
nepieciešamā informācija sakarā ar Pakalpojumu saturu, kvalitāti, norēķinu kartību, Līguma izpildi un atbildību.
11.5. ABONENTS apliecina, ka piekrīt MEGATEL pakalpojumu Godīgas lietošanas principiem un Privātuma politikai.
11.6. Pakalpojums stājās spēkā pēc Līguma parakstīšanas. Maksa par Nomaksas ierīci tiek aprēķināta, pamatojoties uz
Nomaksas līguma nosacījumiem. Maksa par numura pieslēgumiem tiek piešķirta pēc numura aktivizācijās un/vai
numura saglabāšanas MEGATEL izmantojamajā tīklā.

