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Radīta iespēja internetā salīdzināt BITE, LMT un Tele2 subsidētos mobilos telefonus
Salīdzināšanas portāls Gudriem.lv laidis klajā subsidēto mobilo tālruņu salīdzinātāju. Šāds
serviss Latvijā pieejams pirmoreiz un tajā iespējams salīdzināt trīs operatoru (Bite, LMT,
Tele2) aktuālos subsidēto mobilo tālruņu piedāvājumus, atlasot tos pēc astoņiem kritērijiem.
Patlaban Gudriem.lv subsidēto mobilo telefonu salīdzinātājā pieejami 157 piedāvājumi, kuros tālruņa
kopējās izmaksas svārstās no viena līdz 507 latiem. Salīdzinātājā esošo subsidēto telefonu piedāvājumu
skaits regulāri mainīsies, jo, sekojot līdzi mobilo sakaru operatoru jaunumiem, dati portālā Gudriem.lv
atjaunināsies katru dienu.
Gudriem.lv subsidēto telefonu piedāvājumus var salīdzināt pēc šādiem kritērijiem: operators, pieslēguma
veids, līguma termiņš, tālruņa ražotājs, modelis un tips (parasts vai viedtālrunis), kā arī pēc tā vai telefons
atbalsta 3G tehnoloģijas lietošanu. Pēc individuālajiem parametriem iegūtos rezultātus var sakārtot trijos
dažādos veidos – pēc mēneša maksas, pirmās iemaksas vai kopējās maksas par telefonu.
„Jaunais pakalpojums papildina Gudriem.lv mobilo sakaru salīdzināšanas sadaļu, jo mēs zinām, ka daudzi
cilvēki gan operatoru, gan tarifu izvēlas, vadoties no subsidēto telefonu piedāvājuma. Jauno servisu ie spējams izmantot divējādi – vispirms izvēlēties telefona modeli un noskaidrot pie kura operatora tas pie ejams, ar kādu tarifu un kādiem līguma noteikumiem. Otrs ceļš ir pretējs un derēs cilvēkiem, kuriem nav
konkrētu vēlmju attiecībā uz tālruņa modeli – sākumā norādot operatoru un tarifu var atrast visus šiem
kritērijiem atbilstošos subsidēto telefonu piedāvājumus,” stāsta Gudriem.lv pārstāvis Dmitrijs Zaznovs.
Gudriem.lv ir sagatavojušies arī situācijai, kurā klienta kārotais subsidētais tālrunis ir pieejams pie cita
mobilo sakaru operatora. Šādā gadījumā operatoru iespējams ērti mainīt caur Gudriem.lv mājas lapu.
Subsidēto telefonu salīdzinātājs pieejams šeit: http://www.gudriem.lv/mobilie-telefoni?lng=lv

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, kā arī kolektīvās iepirkšanās interneta vietņu piedāvājumus. Drīzumā Gudriem.lv lietotājiem
būs pieejamas vēl vairāku aktuālo pakalpojumu salīdzināšanas iespējas.
Dmitrijs Zaznovs: tālr. – (+371) 29136065, e-pasts – info@gudriem.lv, interneta mājas lapa – www.gudriem.lv.

