
SIA Tele2 Mūkusalas iela 41B, Rīga, LV-1004, Latvija

JURIS KLIENTS
MŪKUSALAS IELA 41B
RĪGA
LATVIJA, LV-1004

Tele2 PVN reģ. Nr. LV40003272854

Klients

P. k. vai reģ. Nr.
Klienta Nr.
Rēķins Nr.
Datums
Periods

JURIS KLIENTS

111111-22222
123456789
16100000000
01.08.2014.
01.07.2014.–31.07.2014.

Kārtējais rēķins Summa EUR
Ar PVN 21% apliekamā summa 12,84
PVN 21% 3,41
Ar PVN neapliekamā summa 7,75
Kopā par periodu 24,00
Parāds par iepriekšējo periodu 0,00
Summa apmaksai 24,00
Samaksas termiņš 19.08.2014.
Rēķins ir sagatavots un autorizēts elektroniski

Uzmanību! Šo rēķinu ir iespējams ērti un droši saņemt elektroniskā formā pašapkalpošanās portālā www.manstele2.lv, kā arī 
Jūsu e-pastā. Sīkāka informācija www.tele2.lv.

Internets kļūst vēl jaudīgāks!
Pasaule atrodas nemitīgā kustībā un attīstībā. Dzīve rit intensīvāk, un arī cilvēku prasības pēc dinamikas un 
ātrākiem tehnoloģiju risinājumiem aug. Nemitīgi attīstāmies arī mēs, piedāvājot vēl jaudīgāku internetu – 4G.

Maksājot lūdzam obligāti norādīt klienta numuru, pretējā gadījumā maksājuma izpilde var aizkavēties!

60600/123456789/24,00

Maksājuma uzdevums
Maksātājs
Klienta Nr.
Saņēmējs
Pamatojums
Žiro Nr.

JURIS KLIENTS, P. k. vai reģ. Nr. 111111-22222
123456789
SIA Tele2, Mūkusalas iela 41B, Rīga, LV-1004. PVN reģ. Nr. LV40003272854
Klienta Nr. 123456789, rēķins izrakstīts 01.08.2014.
60600

Summa apmaksai

24,00 EUR (t. sk. PVN)

Jūsu zināšanai!
Tele2 rēķinus var apmaksāt Mans Tele2, internetbankās, banku filiālēs, izmantojot bankas automātiskos maksājumus, Maxima, Narvesen un citās
maksājumu pieņemšanas vietās visā Latvijā.

Veicot maksājumus, lūdzam norādīt:
• Jūsu klienta numuru, lai veiktais maksājums tiktu saņemts laicīgi (klienta numurs ir norādīts rēķinā un sastāv no 9 cipariem);
• Summu apmaksai;
• Tele2 bankas konta numuru:

Ja rēķins nav samaksāts norādītajā apjomā un termiņā, Tele2 ir tiesības ierobežot, kā arī pārtraukt pakalpojumu sniegšanu atbilstoši abonēšanas
līgumam. Pretenziju par rēķina pareizības pārbaudi var iesniegt ne vēlāk kā 2 mēnešus pēc rēķina izrakstīšanas datuma.

Papildu informācija:
www.tele2.lv • Diennakts informatīvais dienests – +37129560600 • Tele2 klientu apkalpošanas centri visā Latvijā.

Rēķina analīze Klienta Nr. 123456789 Rēķins Nr. 16100000000 Datums 01.08.2014.

Klients JURIS KLIENTS
Periods 01.07.2014.–31.07.2014.

Pieslēgums  29560600 Skaits Apjoms Summa EUR

Abonēšanas, lietošanas un pieslēgumu maksas
Tarifu plāns "Nr. 5" 01.07.2014.–31.07.2014.
4. ikmēneša maksājums par ierīci 01.07.2014.–31.07.2014.

1 7,99
1 7,75

Kopā 15,74
Pakalpojumi

Sarunas:
Zvani Tele2 tīklā
Zvani LMT, Bite, Lattelecom, Amigo
Zvani uz citiem vietējiem tīkliem 
Starptautiskās sarunas 
Izejošie zvani viesabonēšanā 
Ienākošie zvani viesabonēšanā
Bezmaksas zvani

Īsziņas:
Īsziņas Tele2 tīklā
Īsziņas uz citiem tīkliem 

Multiziņas:
Multiziņas

Datu pārraide:
Datu pārraide 

 40 01:35:09 0,00
 10 00:23:00 0,00
 1 00:00:32 0,07
 2 00:01:56 0,98
 3 00:05:01 1,44
 5 00:02:35 0,21
 1 00:00:06 0,00
  
  
 57  0,00
 15  0,00
  
 10  0,00
  
  339 KB 0,00

Kopā 2,70

Kopā 5,56
Kopā par pieslēgumu 24,00

Paaugstinātas maksas pakalpojumi
Paaugstinātas maksas pakalpojumi
Zelta Zivtiņas papildināšana

Kopā par periodu 24,00

 1  1,36
 1  4,20

Swedbank LV12HABA0140803321700 Bankas kods HABALV22
Citadele banka LV47PARX0000115401017 Bankas kods PARXLV22
Nordea Bank Finland LV62NDEA0000080024145 Bankas kods NDEALV2X
SEB banka LV19UNLA0050001481505 Bankas kods UNLALV2X
DNB banka  LV98RIKO0002010056203  Bankas kods RIKOLV2X

Piedāvājam detalizētu Tele2 rēķina skaidrojumu, kurā Jūs 
atradīsiet lietderīgu informāciju par dažādām rēķina sadaļām.

Tele2 rēķina skaidrojums
Tālruņa numurs

Abonēšanas, lietošanas un 
pieslēgumu maksas

Detalizēti norādīta 
informācija par abonēšanas 

un pieslēguma maksām, 
piemēram, par tarifu plānu 

un papildpakalpojumiem, 
ikmēneša maksājums par 

ierīci. Ja periodā, par kuru ir 
sagatavots rēķins, esat 

pieslēdzis kādu papildpa-
kalpojumu vai veicis tarifu 

plāna maiņu, tad šīs sadaļas 
kopsummā būs iekļauta 

informācija par visiem 
mēneša laikā pieslēgtajiem 

papildpakalpojumiem vai 
tarifu plāniem.

Apjoms
Veikto sarunu ilgums un 

izmantotās datu pārraides apjoms. 
Īsziņām un multiziņām ilgums 

netiek uzskaitīts.

Jūsu zināšanai!
Informācija par to, kur un kā var 
samaksāt rēķinu.

Ja esat noslēdzis līgumu par 
ierīci, kurai tiek piemērots 
ikmēneša maksājums, tad 
rēķinā tiks norādīts, kurš 

maksājums pēc kārtas tas ir.

Paaugstinātas maksas 
pakalpojumi

Atsevišķi norādīta maksa par 
izmantotajiem paaugstinātas 

maksas pakalpojumiem.

Summa EUR
Maksa par izmantotajiem 

pakalpojumiem. Ja tiek 
izmantots tarifu plāns vai 

papildpakalpojums, kurā ir 
iekļautas bezmaksas 
vienības un tās nav 

pārsniegtas, tad šajā 
sadaļā būs norādīta 

summa 0,00 EUR. 

Tarifu plāniem un papildpakalpojumiem, kuros ir iekļauts noteikts skaits 
bezmaksas vienību (īsziņas, minūtes, datu pārraide), rēķina sadaļās „Apjoms” 

un „Skaits” būs norādīts visu mēneša laikā izmantoto vienību apjoms, bet 
sadaļā „Summa EUR” – maksa par pārsniegtajām vienībām.

Klienta numurs
Katram Tele2 klientam tiek 
piešķirts klienta numurs, 
kas sastāv no 9 cipariem.

Ar PVN 21% apliekamā summa
Summa, kurai tiks pievienots 
pievienotās vērtības nodoklis 21%.

PVN 21%
Aprēķinātā pievienotās vērtības 
nodokļa kopsumma. 

Samaksas termiņš
Datums, līdz kuram ir jāveic 
rēķina apmaksa.

Summa apmaksai
Kopējā summa, kas ir jāsamaksā.

Maksājuma uzdevums
Tas ir paredzēts maksājuma apstrādei. Maksājuma uzdevums 
paliek norēķinu vietā, kur tiek veikta rēķina samaksa.

Paziņojumi
Tele2 informācija par jaunumiem 
un izmaiņām.

Veicot rēķina apmaksu pēc noteiktā samaksas 
termiņa, mēneša beigās vai nākamā mēneša 
sākumā, nākamajā rēķinā iepriekšējā rēķina 
„Summa apmaksai” tiks uzrādīta kā „Parāds par 
iepriekšējo periodu”. Rēķini tiek sagatavoti katra 
mēneša pirmajā datumā, un uz rēķina 
sagatavošanas brīdi mums nav bijusi informācija par 
veikto maksājumu. Ja vēlaties pārliecināties, vai 
esam saņēmuši maksājumu, aicinām apmeklēt 
pašapkalpošanās portālu www.manstele2.lv.
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Skaits
Izmantoto pakalpojumu skaits. 

Datu pārraidei skaits 
netiek uzrādīts.
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Pakalpojumi
Ērtības labad izmantotie 

pakalpojumi ir sadalīti 
grupās – sarunas, īsziņas, 

multiziņas un datu pārraide. 
Katra grupa ir sadalīta 

vēl sīkāk, piemēram, 
„Sarunas” ietver -
Zvani Tele2 tīklā; 

Zvani LMT, Bite, Lattelecom, 
Amigo; Zvani uz citiem 

vietējiem tīkliem; 
starptautiskās sarunas, 

izejošie zvani viesab-
onēšanā u. c.

D
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Kopā par pieslēgumu 
Summa konkrētajam tālruņa 
numuram noteiktajā periodā.

I

2
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Ar PVN neapliekamā summa
Summa, kas netiek aplikta ar nodokli 
21% apmērā, piemēram, ikmēneša 
maksājums par aparatūru.
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Pārmaksa/parāds 
par iepriekšējo periodu
Ja tā ir pozitīva, tas nozīmē, ka 
rēķins par iepriekšējo mēnesi 
nav pilnībā samaksāts vai 
arī ir samaksāts novēloti un 
maksājums nav saņemts līdz 
rēķina sagatavošanas brīdim. 
Negatīva summa nozīmē 
iepriekšējā rēķina pārmaksu, t. i., 
samaksāts ir vairāk, nekā bija 
norādīts iepriekšējā rēķinā, vai 
arī esam veikuši pārrēķinu.

6

*

!

!

7

8

9

*

Kopā par periodu
Visu iepriekš norādīto rēķina 
sastāvdaļu kopsumma.
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