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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 Orange

 1 GB

5 GB

Notă:

Serviciul Clienţi: 97 77 77 (de la un telefon fix) sau 777 (pentru persoane fizice) 97 77 00 (de la un telefon fix) sau 700 (pentru persoane juridice) Fax: 97 77 10

 

Solicit activarea la numărul de telefon (MSISDN) _______________ din data de _________________

a următoarei opţiuni „Internet pe Mobil” pe o lună: 

10 GB

1. Clientul nu poate activa (utiliza) concomitent mai multe opţiuni 
„Internet pe Mobil” pe o lună de acelaşi volum.

2. Opţiunea „Internet pe Mobil“ pe o lună se activează la data indicată 
mai sus şi, ulterior, automat la fiecare dată de facturare ulterioară, 
indiferent de soldul contului mobil al clientului.

3. Plata lunară pentru opţiunea „Internet pe Mobil” pe o lună este 
indicată în Lista de preţuri Orange Abonament, accesibilă pe pagina 
web www.orange.md şi  în magazinele Orange, şi se percepe lunar, 
în prima zi a perioadei de facturare (data de facturare).

4. Traficul Internet din opţiunea „Internet pe Mobil“ pe o lună se alocă 
lunar, în data de facturare, este valabil (poate fi utilizat) o lună (o 
perioadă de facturare). Traficul Internet din opţiunea „Internet pe 

Mobil” pe o lună se utilizează după epuizarea traficului Internet inclus 
în Abonament. Traficul neutilizat la expirarea perioadei de facturare nu 
se transferă pe luna următoare. În cazul în care data activării opţiunii 
nu coincide cu ziua de facturare, traficul alocat la data activării este 
valabil până la următoarea zi de facturare. 

5. Traficul Internet din opţiunea „Internet pe Mobil“ pe o lună nu poate fi 
utilizat în Roaming. 

6. Clientul poate cere înlocuirea tipului opţiunii „Internet pe Mobil” pe o 
lună numai din următoarea dată de facturare.

Confirm că, înainte de a semna prezenta cerere, am fost informat despre 
preţul (plata lunară) pentru opţiune.


