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Tagad mobilo operatoru priekšapmaksas kartes var salīdzināt internetā
Interneta vietne Gudriem.lv savu gada jubileju atzīmē ar jauna pakalpojuma
ieviešanu – iespēju salīdzināt Amigo, BiFri, O!Karte un Zelta Zivtiņa priekšapmaksas
karšu tarifus. Līdz šim mājas lapā varēja tikai pieteikties šīm kartēm, bet tagad
reitinga tabulā var vienuviet izvērtēt visu piedāvājumu izdevīgumu. Ne mazāku
interesi Gudriem.lv lietotāji izrāda par pastāvīgo pieslēgumu tarifu plānu
salīdzināšanu.
Mobilie operatori saviem pastāvīgajiem priekšapmaksas karšu klientiem piedāvā
dažādas bonusu, atlaižu un draugu programmas, kas nodrošina visai ievērojamu
ietaupījumu sarunām, īsziņām un mobilā interneta izmantošanai. Īpaši tas attiecas uz
pārstāvētā operatora pakalpojumiem sava tīkla klientu lokā. Atsevišķām kartēm reālā
tarifa gala cena ir atkarīga no papildināšanas nomināla lieluma.
Gudriem.lv karšu tarifu reitingā pievērsa uzmanību sarunu un īsziņu izmaksām uz
citiem tīkliem Latvijā, kas, protams, maksā dārgāk, nekā savā tīklā piedāvātie tarifu
plāni. Pieredze rāda, ka ne jau vienmēr klienti rūpīgi pārzina savu zvanīto numuru
piederību konkrētam operatoram, tāpēc ir būtiski salīdzināt tieši šos parametrus.
Rezultāti liecina, ka lētākās īsziņas uz citiem tīkliem šobrīd nodrošina dažādu veidu
Zelta Zivtiņas kartes par vidēji 2,6 santīmiem. Lētākos zvanus uz citiem tīkliem
Latvijā piedāvā Zelta Zivtiņas Brīvais tarifs, nepārsniedzot 5,3 santīmus par minūti,
bet dārgākās – arī Tele2 tīklam piesaistītais Zelta Zivtiņas Pamattarifs, kur viena
sarunas minūte klientam var izmaksāt pat līdz 20 santīmiem. Tas nozīmē, ka sarunas
minūte dažādām priekšapmaksas kartēm var atšķirties pat par 15 santīmiem.
Par www.gudriem.lv
Gudriem.lv ir no pakalpojumu sniedzējiem neatkarīga interneta vietne, kas no 2009.
gada 1. jūnija salīdzina konkurējošu piedāvājumu izmaksas, pēc klienta noteiktām
prasībām izveido piemērotāko tarifu reitingu un nosaka ietaupījuma apmēru.
Gudriem.lv aicina izmantot tirgū izdevīgāko izmaksu pakalpojumus.
Šobrīd mājas lapā var salīdzināt visus Bite, LMT un Tele2 mobilo operatoru
pastāvīgo pieslēgumu un priekšapmaksas karšu veidus, kā arī pieteikties jaunam
tarifu plānam vai kartei. Tāpat Gudriem.lv iespējams salīdzināt 10 vadošo
apdrošinātāju OCTA polišu cenas, 14 ātro kredītu devēju piedāvājumus un 23 banku
termiņdepozītu likmes gan privātpersonām, gan uzņēmumiem.
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