
Noderīgi 

1. Par bezmaksas izmēģinājuma periodu. 

Megogo “Kino+ TV” bezmaksas izmēģinājums ir 30 dienas. 

Trīs dienas pirms bezmaksas izmēģinājuma perioda beigām, saņemsi brīdinājuma īsziņu, un 

varēsi atcelt vai turpināt tālāku Megogo lietošanu, par ko jau tiks nosūtīts ikmēneša rēķins. 

Bezmaksas izmēģinājuma periods ir pieejams vienam klientam vienu reizi. 

Ja bezmaksas izmēģinājuma periods jau ir izmantots, maksa par Megogo pakalpojumu stāsies 

spēkā no Megogo pirkuma veikšanas brīža. 

Megogo “ Kino” bezmaksas izmēģinājuma periods nav pieejams. 

 

2. Kā pieslēgt un atslēgt Megogo pakalpojumu? 

Lai kļūtu par Megogo klientu, nepieciešams Tele2 balss vai datu plāna pieslēgums. Visērtāk 

pirkumu vari noformēt mūsu interneta veikalā, pirms tam izvēloties sev vispiemērotāko Megogo 

pakalpojumu. Tam būs nepieciešams personu apliecinošs dokuments (pase, autovadītāja 

apliecība vai ID karte) un bankas norēķinu karte. Apstiprinājumu par Megogo pakalpojumu 

iegādi saņemsi uz savu norādīto e-pastu kurā būs norādīta saite arī Megogo pakalpojuma 

reģistrācijas procesa pabeigšanai. 

Atteikties no Megogo abonēšanas vari jebkura brīdī, sūtot īsziņu STOPMEGOGO uz 1681, 

Mans Tele2, zvanot pa tālruni 1600 vai Tele2 Klientu apkalpošanas centros. 

3. Kādas pārraides varēšu skatīties? 

Ar Megogo “Kino” jebkurā laikā un vietā tev būs pieejams simtiem filmu, Latvijā un pasaulē 

populāri sēriāli, šovi un dokumentālie raidījumi, kā arī filmas un raidījumi bērniem. 

Megogo saturs regulāri tiek atjaunots  ar jaunākajām pārraidēm: 

• jaunākās filmas 

• populārākie seriāli 

• filmas un raidījumi bērniem 

• aizraujošas dokumentālās filmas 

• titri vai audio krievu valodā 

 

Ar Megogo “Kino + TV” papildus augstāk minētajam saturam varēsi skatīties arī vairāk nekā 70 

TV kanālus: 

 

Viasat Explorer, Viasat Nature, Viasat History, TV1000, TV1000 Action, TV1000 Russkoje Kino, 

EU MUSIC HD, LTV1, LTV7, RE:TV, Riga TV24, HDFashion & Lifestyle, Sport 1, Sport 2, VH1 

CLASSIC, VH1, MTV ROCKS, MTV DANCE, MTV HITS, NICKELODEON, Nick Junior, 

GameShow, Мульт, Euronews HD (eng), MTV, Kvartal TV, Оружие, [M] WALLPAPER, History 

HD, Travel Channel, Nickelodeon Eng, Setanta Sport, Euronews, BBC World News, France 24 

(eng), Deutsche Welle, Интер+, ТВ XXI, Russia Today Doc, Russia Today, 1+1 International, 

112 Украина HD, Gulli Girl, CNL, Tiji, [M] ЗОЛОТОЙ ФОНД, [M] ДРУЖБА, [M] 

ЭКРАНИЗАЦИЯ, [M] КИНОХИТ HD, [M] КОМЕДИЯ HD, [M] УЖАСЫ HD, [M] РОМАНТИКА 

HD, [M] ИСТОРИИ HD, [M] ТЕРЕМОК, ЧП.INFO, Беларусь 24, Русский Иллюзион, 

Иллюзион+, Авто 24, [M] ДЕТСКОЕ КИНО, Шансон-ТВ, UA|TV, [M], КИНО UA, [M] СЕРИАЛ 

UA, [M] МУЛЬТСЕРИАЛ HD, TV1000 World Kino,  [M] ДЕТСКИЙ HD, WBC, Sportacentrs, [M] 

3D BALTIC HD, [M] СЕРИАЛ: КОМЕДИИ HD, [M] BOLLYWOOD. 

 

4. Kā pieslēgt Megogo “Kino+TV”? 

Papildus Megogo “Kino” abonementam piemaksā vien € 3 un varēsi brīvi skatīties arī populāros 

Viasat Explorer, Nature, History, TV1000 un citus TV kanālus! Megogo “Kino + TV” abonēšanas 

maksa tiek rēķināta no dienas, kad noslēgts līgums. 

 

Ja vēlies mainīt "Megogo Kino" uz "Megogo Kino + TV" vai otrādi, to vari darīt, vienkārši 

pieslēdzot vēlamo paku. Aktivizējoties jaunajai pakai, automātiski tiks anulēta iepriekšējā. 



Bezmaksas izmēģinājuma periods pieejams tikai pirmajam pieslēgumam. Atslēgt Megogo vari 

jebkurā brīdī sūtot īsziņu STOPMEGOGO uz numuru 1681. 

 

5. Kādās ierīcēs varēšu skatīties Megogo “Kino” un “Kino+TV”? 

Visi Atvērtās televīzijas pakalpojumi pieejami telefoniem ar Android 4.0.3. un jaunākiem, 

lejupielādējot Megogo aplikāciju Google Play Store. Atsevišķi pakalpojumi pieejami arī iOS 

telefoniem, lejupielādejot Megogo aplikāciju App Store. Detalizētāka informāciju skaties tabulā: 

 

Saturs pieejams šādās ierīcēs: 

• Android telefonā   

• iOS telefonā   

• Planšetē   

• Datorā   

• Smart TV   

 

Satura pārnešana uz TV ar Straumētāju: 

• no Android  

• no IOS  

• no pārlūka Google Chrome 

  

Svarīgi zināt: 

Atvērtās televīzijas izmantošanai nepieciešams interneta pieslēgums. Iesakām izmantot 

bezlimita internetu, jo skatoties 1 filmu (1,5h) augstākajā kvalitātē, var tikt patērēti līdz pat 2-3 

GB. 

 

Pārnesot aplikācijās izvēlēto pārraidi vai filmu uz lielo ekrānu, iesakām izmantot Straumētāju. 

 
6. Papildu informācija 

Ja vēlies vari saglabāt vai izdrukāt šajā sadaļā pieejamo informāciju.  

Pakalpojuma lietošanas noteikumi. 
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