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Latvijā ir parādījies mobilā interneta salīdzināšanas serviss
No šodienas preču un pakalpojumu cenu salīdzināšanas portāls Gudriem.lv piedāvā Latvijas
iedzīvotājiem unikālu iespēju salīdzināt visus mobilo operatoru Bite, LMT, Tele2 un Triatel
mobilā interneta piedāvājumus datoriem vienuviet un izvēlēties izdevīgāko.
Izvērtējot kopskaitā 15 mobilā interneta pieslēguma piedāvājumus, ikvienam interesentam tagad ir
iespēja izvēlēties to, kurš visvairāk atbilst viņu budžeta iespējām un personīgajiem interneta lietošanas
paradumiem.
«Pēdējo pāris gadu laikā datoriem paredzētā mobilā interneta popularitāte Latvijā ir pieaugusi
vairākkārt,» uzsver portāla Gudriem.lv pārstāvis Dmitrijs Zaznovs. — «Ņemot vērā, ka lielākajā daļā
Latvijas mājsaimniecību ir tikai viens fiksētais interneta pieslēgums, kas būtiski ierobežo datora un
interneta lietošanas vidi un paradumus, bezvadu interneta pakalpojumu pieprasījums strauji palielinās.
Īpaši nozīmīgi tie ir ģimenēm, kurās tiek lietoti vairāki datori, kā arī jauniešiem vecumā līdz 24 gadiem,
kuri mācību, izklaides vai socializācijas nolūkā vēlas lietot augstas kvalitātes internetu jebkurā laikā un
vietā. Proti, pateicoties mūsdienu spraigajam dzīves ritmam un tehnoloģiju revolucionārajai attīstībai,
cilvēks ikdienā aizvien vairāk izjūt nepieciešamību pēc interneta ne vien mājās, bet arī ceļojumos,
pludmalē vai vasarnīcā.»
Lai sniegtu lietotājiem pēc iespējas detalizētāku informāciju par visām mobilā interneta pieslēgšanas
iespējām, portāla Gudriem.lv komanda ir izstrādājusi jaunu pakalpojumu – aktuālo datoriem paredzētā
mobilā interneta pakalpojumu salīdzināšanas servisu. Par vienkāršu un ērti lietojamu to atzīs visi tie, kuri
apsver pieslēgt mobilā interneta pakalpojumu savam datoram pirmo reizi. Tomēr īpaši šī pakalpojuma
priekšrocības novērtēs lietotāji, kuri jau izmanto mobilā interneta pakalpojumus, jo nu ir iespēja uzzināt –
vai un cik daudz viņi šobrīd pārmaksā par noteikta interneta datu apjoma patēriņu mēnesī.
Ja lietotājam līdz šim saskare ar mobilo internetu nav bijusi, jaunā Gudriem.lv meklēšanas parametros
pietiek norādīt tikai vidējo mobilā interneta datu apjomu, ko plānots izmantot mēnesī. To var aprēķināt,
izmantojot portāla veidotāju sagatavoto palīginformāciju, kas apkopota atsevišķā logā pie nepieciešamā
interneta datu apjoma izvēlnes.
Šobrīd Latvijā mobilā interneta pakalpojumus datoriem nodrošina četri mobilie operatori – Bite, LMT,
Tele2 un Triatel. Portāla Gudriem.lv sistēma visus šo mobilo operatoru piedāvājumus atspoguļo
uzskatāmas tabulas veidā – sākot ar izdevīgāko. Tādējādi, rūpīgi izvērtējot visus piedāvājumus, lietotājam
ir iespēja izvēlēties viņa vajadzībām un budžeta iespējām atbilstošāko mobilā interneta tarifu plānu. Vēl
vairāk – ar viena klikšķa palīdzību viņš var pāriet uz konkrētā mobilā operatora interneta mājas lapas
sadaļu, kur iespējams pieteikties izvēlētajam pakalpojumam tiešsaistē.
«Visi mobilie operatori kā vienu no galvenajiem stratēģiskajiem mērķiem sev noteikuši 3G un 4G tīklu
attīstību. Tādējādi turpmāko pāris gadu laikā jaunās paaudzes mobilo sakaru tīklu pārklājums Latvijā
sasniegs 90%, savukārt datu pārraides ātrums pieaugs vismaz divas vai trīs reizes. Šāda evolūcija
telekomunikāciju jomā tikai paplašinās datoriem paredzētā mobilā interneta pakalpojumu klāstu, par kuru
portāls Gudriem.lv regulāri informēs savus lietotājus,» tā D.Zaznovs.

Salīdzināšanas portāls Gudriem.lv savu darbību uzsāka 2009.gadā. Tas ir neatkarīgs interneta resurss, kura
lietotājiem ir iespēja patstāvīgi salīdzināt dažādu pakalpojumu cenas. Ja sākotnēji portāls piedāvāja salīdzināt tikai
Latvijas tirgū pieejamo mobilo operatoru tarifu plānus, šodien iespējams salīdzināt arī priekšapmaksas kartes,
depozītus, ātros kredītus, OCTA polises, ceļojumu apdrošināšanas piedāvājumus, interneta un TV pakalpojumu
sniedzēju piedāvājumus, auto līzinga un patēriņa kredīta piedāvājumus, kā arī kolektīvās iepirkšanās interneta vietņu
piedāvājumus u.c. Drīzumā Gudriem.lvlietotājiem būs pieejamas vēl vairāku aktuālo pakalpojumu salīdzināšanas
iespējas.
Dmitrijs Zaznovs: tālr. – (+371) 29136065, e-pasts – info@gudriem.lv, interneta mājas lapa – www.gudriem.lv.

