
Noderīgi 

1. Par bezmaksas izmēģinājuma periodu.  
Viaplay bezmaksas izmēģinājuma periods ir 30 dienas. 
Trīs dienas pirms bezmaksas perioda beigām, saņemsi brīdinājuma sms, un varēsi turpināt vai 
atcelt tālāku Viaplay  lietošanu. Ja izlemsi turpināt lietot kādu no Viaplay produktiem, ikmēneša 
maksa par to tiks iekļauta Tele2 ikmēneša rēķinā. 
 
Ja bezmaksas izmēģinājuma periods jau ir izmantots, maksa par pakalpojumu stāsies spēkā no 
pirkuma veikšanas brīža. 
 

Viaplay Sports nav pieejams bezmaksas izmēģinājuma periods. 
 

2. Kā pieslēgt un atslēgt Viaplay pakalpojumu? 

Lai kļūtu par Viaplay klientu, nepieciešams Tele2 balss vai datu plāna pieslēgums. Visērtāk 
pirkumu vari noformēt mūsu interneta veikalā, pirms tam izvēloties sev vispiemērotāko Viaplay 
pakalpojumu. Tam būs nepieciešams personu apliecinošs dokuments (pase, autovadītāja 
apliecība vai ID karte) un bankas norēķinu karte. Apstiprinājumu par Viaplay pakalpojuma iegādi 
Tu saņemsi uz savu norādīto e-pastu, kurā būs norādīta saite paroles izveidošanai.  
Atteikties no Viaplay abonēšanas Tu varēsi jebkurā brīdī sūtot īsziņu STOPV uz numuru 1681, 
zvanot uz informatīvo dienestu pa tālruni 1600 vai 2956600 vai klātienē Tele2 centrā. 
 
3. Kādas pārraides varēšu skatīties? 

Ar Viaplay jebkurā laikā un vietā tev būs pieejams simtiem filmu, Latvijā un pasaulē populāri 
sēriāli, šovi un dokumentālie raidījumi, kā arī filmas un raidījumi bērniem. 
Viaplay saturs regulāri tiek atjaunots  ar jaunākajām pārraidēm. 
  
Populārākais saturs: Minions, Ted 2, Fifty Shades of Grey, Anger Management, Good Wife, 
The Top Gear, Viņas melo labāk, UgunsGrēks, Ēnu spēles, My Liite Pony, SpongeBob 
Squarepants, Peppa Pig, The Hidden Side of World War II, Forbiden History, UFO`s 
Declassified. 
 
Seriāli: Šķiršanās formula, Viņas melo labāk, UgunsGrēks, Tēta nedienas Latvijā, Top Gear, 
The Big Bang Theory, Mad Men, Affair, Beauty and the Beast, Californication, Good Wife, 
Madam Secretary, Penny Dreadful, Ray Donovan, Scorpion, Under the Dome, Anger 
Management u.c. 
 
Bērnu seriāli: Cūciņa Pepa, Ķepu patruļa, Vampīru Mona, Bruņurupuči ninzjas, Auniņa Šona 
piedzīvojumi, Beibleidi, Bernards, Kung Fu Panda, Lācēna Pedingtona piedzīvojumi, 
Madagaskaras pingvīni, Mans mazais ponijs, Mazo mīluļu veikaliņš, Sūklis Bobs Kvadrātbiksis, 
Suņuku superkomanda u.c. 
 

4. Kā pieslēgt Viaplay Sports? 

Papildus Viaplay abonementam piemaksā vien € 3 un saņem sporta paku, kas rādīs pasaules 
nozīmīgāko sporta čempionātu svarīgākās spēles un sacīkstes! Viaplay Sports abonēšanas 
maksa tiek rēķināta no dienas, kad noslēgts līgums. 
 
Ja vēlies mainīt "Viaplay" uz "Viaplay Sports" vai otrādi, to vari darīt, vienkārši pieslēdzot vēlamo 
paku. Aktivizējoties jaunajai pakai, automātiksi tiks anulēta iepriekšējā. Bezmaksas 
izmēģinājuma periods pieejams tikai pirmajam pieslēgumam. Atslēgt Viaplay vari jebkurā brīdī 
sūtot īsziņu STOPV uz numuru 1681. 

  



5. Kādās ierīcēs varēšu skatīties Viaplay un Viaplay Sports? 

Visi Atvērtās televīzijas pakalpojumi pieejami telefoniem ar Android 4.4. un jaunākiem, 
lejupielādējot Viaplay aplikāciju Google Play Store. Atsevišķi pakalpojumi pieejami arī iOS 
telefoniem, lejupielādējot Viaplay 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  

 
* šobrīd iOS versijai ar Straumētāju nav telefona skaļuma pogas atbalsts. 
 
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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