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I.M. Orange Moldova S.A. 
IDNO 1003600106115
Str. Alba Iulia 75, MD-2071 Chisinau 
Republica Moldova 
Capital social 179499609 lei
Administrator Climoc Liudmila
www.orange.md

Serviciul Grup închis de utilizatori Fix-Mobil (CUG FM)

informaţii despre client

1. Oferta CUG fix-mobil poate fi activată doar de o persoană juridică care deţine două sau mai multe abonamente voce mobile Orange şi cel 
puţin un abonament voce fix Orange. Un client poate activa şi beneficia de oferta CUG fix-mobil doar împreună cu opţiunea CUG A.
2. Oferta CUG fix-mobil permite efectuarea apelurilor gratuite de pe numerele Orange Abonament fix, incluse în oferta CUG fix-mobil spre 
numerele Orange Abonament mobil deţinute de client, incluse în opţiunea CUG A. Această facilitate se acordă pe termen de până la 13.11.2015, 
care poate fi ulterior prelungit de Orange. 
3. Lista numerelor fixe Orange deţinute de Client, incluse în oferta CUG fix-mobil:

L.S.L.S.

Semnatura prestatorului de servicii

Eu, subsemnatul (a)

Data semnarii

Am primit cate un exemplar de Anexa si de Conditii Generale de prestare a serviciilor de telefonie mobila Orange Moldova, Conditii speciale de utilizare a serviciilor, lista oficiala de  

reprezentat (a) de

Semnatura clientului

numele, prenumele persoanei fizice sau denumirea companiei

preturi, lista de preturi M2M si le accept. Am fost informat, inainte de a semna Anexa, despre abonamentul (planul tarifar) ales, despre plata lunara de abonament, despre durata minima    
in abonament, despre limita de credit si tarifele aplicabile. De asemenea, am verificat, pe pagina oficiala    

intentionez sa le utilizez.    

Anexe, recuperarii creantelor si efectuarii studiilor de piata, confrom Politicii de Securitate a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, disponibile pe www.orange.md. Am fost informat ca,     
 in baza Legii nr. 133 din 08.07.2011, beneficiez de drepturile de acces la date, de interventie asupra datelor si de opozitie. De asemenea, sunt de  acord ca Orange Moldova sa verifice, prin

  consultarea Registrului de evidenta a populatiei, veridicitatea datelor comunicate de mine în legatura cu prezentul Contract.      

Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal de catre Orange Moldova, inclusiv transmiterea transfrontaliera, in scopul furnizarii serviciilor care fac obiectul prezentei  

a contractului şi conditiile incetarii acestuia, despre creditul (sau traficul) inclus 
www.orange.md, disponibilitatea serviciilor respective (acoperirea) in zona in care 
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Totaluri:

Total plată lunară 
pentru opţiune, lei

Plata lunară pentru oferta 
CUG fix-mobil per număr fix 
inclus în ofertă, leil

Total numere

4. Data activării ofertei CUG fix-mobil:      . 
5. La atingerea limitei de credit acordate de Orange sau întârzierea achitării unei facturi scadente de client, Orange are dreptul să suspende 
serviciul CUG fix-mobil, fără preaviz.
6. Clientul va utiliza oferta CUG fix-mobil cu bună credinţă, pentru uzul propriu şi nu o va folosi în scopul prestării, cu sau fără plată, de servicii 
către terţi. Numerele fixe Orange deţinute de client, incluse în oferta CUG fix-mobil, vor fi transmise pentru utilizare exclusiv angajaţilor clientului. 
7. În cazul în care clientul încalcă prevederile pct. 6 mai sus, Orange are dreptul să dezactiveze oferta, să refuze activarea unei noi oferte, 
precum şi să recupereze daunele cauzate de client (preţul serviciilor prestate calculat conform tarifelor prevăzute de lista de preţuri Orange care 
ar fi fost aplicabile dacă nu era activată oferta CUG fix-mobil). m
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