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cerere

de activare a ofertei
“50lei reducere la Abonament pe
24 luni cu LOVE”
de la abonatul

numele, prenumele persoanei fizice sau denumirea intreprinderii

IDNP (IDNO)
numele, prenumele şi IDNP al reprezentantului persoanei juridice

denumirea, nr. şi data documentului care îi atestă împuternicirile

numărul de contact al abonatului

Prin prezenta solicit activarea ofertei “50lei reducere la Abonament pe 24 luni cu LOVE” pentru următoarele abonamente voce mobile din contul meu Orange din următoarea dată de facturare, obligându-mă, în schimb, să respect,
pentru fiecare din abonamentele respective, o perioadă contractuală minimă de 24 luni din data activării ofertei.
Număr mobil Orange

Abonament

notă:

1. Oferta “50lei reducere la Abonament pe 24 luni cu LOVE” oferă reducere de
50lei la plata lunară pentru abonamentele voce mobile indicate mai sus timp
de 24 perioade de facturare (luni) consecutive din data activării ofertei, cu
condiţia respectării prevederilor stipulate mai jos. Oferta se activează din
data prezentei cereri (dacă aceasta coincide cu data de facturare) sau din
următoarea dată de facturare.
2. Reducerea se acordă pentru abonamentele voce mobile indicate mai sus
numai dacă:
a) acestea au activate planurile tarifare Nelimitat 160, Nelimitat 180,
Nelimitat 260 sau Nelimitat 400 (plan tarifar eligibil); şi
b) Clientul beneficiază, pe acelaşi cont Orange, de un abonament fix activ
care are activat planul tarifar Internet Acasă + TV 250 lei sau Internet Acasă
+TV 300lei (plan tarifar eligibil).
3. În cazul suspendării abonamentului voce mobil, perioada de valabilitate a
ofertei nu se prelungeşte. În cazul (pe perioada) suspendării abonamentului
fix, reducerea nu se aplică şi perioada de valabilitate a ofertei nu se
prelungeşte.
4. În cazul rezilierii contractului sau schimbului de titular pentru abonamentul
fix, oferta îşi pierde valabilitatea ireversibil, fără a afecta valabilitatea
angajamentului asumat conform pct. 5.
5. În schimbul acordării reducerii, Clientul se angajează să respecte o perioadă
contractuală minimă de 24 luni pentru abonamentele voce mobile pentru
care se acordă reducere conform prezentei cereri. Perioadă minimă
contractuală curge din data activării ofertei. În cazul nerespectării perioadei
respective din motive imputabile Clientului (de ex. rezoluţiunea contractului /
abonamentului de Client din motive neimputabile Orange Moldova, inclusiv
prin portare, schimbul de titular ori rezoluţiunea contractului de Orange
Moldova din motive imputabile Clientului), Orange Moldova are dreptul de a
incasa de la Client o penalitate egală cu 50% din plata lunară de
abonament, aplicabilă abonamentului voce mobil respectiv la data survenirii
condiţiei respective, pentru întreaga perioadă contractuală minimă rămasă.
În cazul suspendării abonamentului voce mobil, perioada suspendării nu se
include în perioada contractuală minimă. În cazul suspendării abonamentului
voce mobil, perioada suspendării nu se include în perioada contractuală
minimă. În cazul în care Clientul are asumat şi/sau îşi asumă un alt
angajament privind perioada minimă contractuală (de exemplu, în legătură

Număr mobil Orange

Abonament

cu procurarea unui dispozitiv la preţ promoţional şi/sau în rate), penalităţile
datorate pentru nerespectarea angajamentelor asumate se cumulează.
6. Pe durata perioadei contractuale minime, Clientul nu are dreptul să schimbe
planul tarifar activat la abonamentele voce mobile indicate mai sus pe unul
cu o plată lunară mai mică. În cazul schimbării planului tarifar activat la
abonamentele voce mobile indicate mai sus pe unul neeligibil, oferta îşi
pierde valabilitatea ireversibil pentru acel abonament, fără a afecta
valabilitatea angajamentului asumat pentru acest abonament conform pct.
5. În cazul schimbării planului tarifar activat la abonamentul fix pe unul
neeligibil, oferta îşi pierde valabilitatea ireversibil, fără a afecta valabilitatea
angajamentului asumat conform pct. 5.
7. În cazul schimbului de titular la abonamentul voce mobil, oferta nu se
transferă noului titular şi îşi pierde valabilitatea ireversibil, iar angajamentul
pentru perioadă contractuală minimă rămasă trece la noul titular.
8. După expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, Clientul continuă să
utilizeze abonamentele voce mobile în condiţii standard, fără a fi necesară
îndeplinirea vreunei formalităţi suplimentare.
9. Un abonament voce mobil care beneficiază de prezenta ofertă nu poate
beneficia concomitent de alte oferte Orange care prevăd reduceri la plata de
abonament pentru serviciile voce mobile.
Confirm că, înainte de semnarea prezentei cereri, am luat cunoştinţă de
Condițiile Generale de utilizare a serviciilor de comunicații electronice accesibile
publicului ale Orange Moldova, Condițiile Speciale de utilizare şi listele de
preturi referitoare la serviciile specifice menţionate în prezenta cerere,
disponibile pe www.orange.md, şi le accept. Sunt de acord cu prelucrarea de
către Orange Moldova (înregistrată în Registrul de evidenţe ale operatorilor de
date cu caracter personal sub nr. 0000013-01) a datelor mele cu caracter
personal, conform Politicii sale de Securitate a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal, disponibile pe www.orange.md, în scopul verificării veridicităţii datelor
comunicate de mine în prezenta cerere, inclusiv prin consultarea Registrului de
evidenţă a populației. Am fost informat ca, în temeiul Legii nr. 133 din
08.07.2011, beneficiez de drepturile de acces la datele mele cu caracter
personal si de intervenție asupra lor, la cerere şi în mod gratuit, precum şi de
dreptul de a opune, în mod gratuit, din motive întemeiate şi legitime legate de
situația mea particulară, ca datele cu caracter personal care mă vizează sa
facă obiectul unei prelucrări.

Numele solicitantului (pentru persoane fizice)

Data

Denumirea Întreprinderii (pentru persoane juridice)

Punctul de vânzare

Semnătura solicitantului

Semnătura consultantului

Serviciul Clienţi: 022 97 77 77 (de la un telefon fix) sau 777 (pentru persoane fizice) 022 97 77 00 (de la un telefon fix) sau 700 (pentru persoane juridice) Fax: 022 97 77 01

