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Labdien!  

 

Lai veiktu Home3 Līguma pārreģistrāciju, ir nepieciešams iesniegt šādus dokumentus: 

 

• esošā klienta iesniegumu par vēlmi nodot saistības citai personai (iesnieguma 

veidlapa pievienota pielikumā); 

• esošā klienta personu apliecinoša dokumenta kopiju, kas paredzēta iesniegšanai 

Home3; 

• jaunā klienta iesniegumu par saistību pieņemšanu no esošā klienta (iesnieguma 

veidlapa pievienota pielikumā), 

• jaunā klienta personu apliecinoša dokumenta kopija, kas paredzēta iesniegšanai 

Home3; 

• Līguma oriģinālu (1 eksemplāru), kas slēgts ar jauno klientu. 

 

Nepieciešamos dokumentus lūdzam sūtīt pa pastu uz adresi Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-

1021. 

Ja Jūsu rīcībā nav Līguma, kas paredzēts parakstīšanai jaunajam klientam, lūdzam sazināties 

ar Home3 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 21.00, zvanot pa tālruni 8686 (maksas) vai 

80205379 (bezmaksas) un vienoties par tā saņemšanu. 

Ja pēc pārreģistrācijas vēlaties veikt rēķinu apmaksu, izmantojot E-rēķina automātiskās 

apmaksas līgumu, ir nepieciešams slēgt jaunu E-rēķina automātiskās apmaksas līgumu, tajā 

norādot jauno Home3 klienta numuru. 

 

Jautājumu gadījumā sniegsim papildu informāciju. 

 

Cieņā, 

Home3 
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________________________  
      Vārds, Uzvārds  

________________________  
      Personas kods  

________________________  
       Adrese  

________________________
________________________   

       Kontakttālrunis  

________________________
           E-pasta adrese 

 

ESOŠĀ KLIENTA IESNIEGUMS PAR 
PĀRREĢISTRĀCIJU 

  

 Ar šo apliecinu, ka vēlos nodot savas Home3 elektronisko sakaru pakalpojumu 

Līguma ar Klienta Nr.__________ saistības pilnā apmērā __________________________ , 

                                                (jaunā  klienta vārds, uzvārds) 

personas kods  ________________ . 

                          (jaunā klienta personas kods)  

 

 

 

___________________________ 

                  paraksts 

 

____________________________ 

paraksta atšifrējums 

  

___________________________ 

datums, vieta 
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________________________  

      Vārds, Uzvārds  

________________________  
      Personas kods  

________________________  
       Adrese  

________________________
________________________   

       Kontakttālrunis  

________________________
           E-pasta adrese 

 

JAUNĀ KLIENTA IESNIEGUMS PAR 
PĀRREĢISTRĀCIJU 

  

 Ar šo apliecinu, ka vēlos pārņemt Home3 klienta, _________________________ 

                                              (esošā klienta vārds, uzvārds) 

personas kods  ______________ Līguma ar Klienta Nr. _________ saistības pilnā apmērā.                                   

                          (esošā klienta personas kods)  

 

Turpmāk rēķinus sūtīt man (izvēlēties tikai vienu no rēķinu saņemšanas veidiem):  

pa pastu,  

uz e-pastu _____________________ , 

īsziņā uz telefona Nr. _______________. 

Turpmāk vēlos saņemt rēķinus par šādu periodu (izvēlēties tikai vienu no periodiem): 

mēnesis 

kvartāls 

pusgads 

gads

 

 

___________________________ 

 

 

____________________________

                      paraksts paraksta atšifrējums 

  

___________________________ 

datums, vieta 
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