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cerere de activare
a optiunii minute aditionale
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

numarul Orange

Prin prezenta solicit activarea optiunii Minute Aditionale:

30 minute

60 minute

120 minute

valabila:
in retea pe 1 zi

in retea pe 10 zile

in retea pe luna

nationale pe luna

Solicit activarea optiunii din data de ____________________________________.

nota:
2. Optiunea Minute Aditionale poate sa includa 30, 60 sau 120 de minute pentru o
perioada de valabilitate de 1 zi (24 de ore), 10 zile sau o luna, la alegere.
3. Optiunile Minute Aditionale nu sunt disponibile pentru abonamentul Start.
4. Minutele incluse în opţiunile Minute Adiţionale in retea cu valabilitate de 1 zi,
10 zile si o luna pot fi utilizate pentru apeluri in reteaua Orange. Minutele aditionale
nationale cu valabilitate de o luna pot fi utilizate pentru apeluri in reteaua Orange
si spre retelele altor operatori nationali. Minutele incluse in oricare din optiunile
Minute Aditionale pot fi utilizate pentru apeluri in cadrul optiunii Club, conform
coeficienţilor în dependenţă de abonament.

Data

5. Minutele incluse în opţiunile Minute Aditionale sunt utilizate înainte de creditul sau
minutele abonamentului.
6. Dupa activare, optiunea Minute Aditionale cu valabilitate de o luna este inclusa
lunar in factura. Daca opţiunile pe o lună sunt activate în altă zi decât cea de
facturare, minutele se includ în totalitate şi sunt valabile până la următoarea zi de
facturare. Minutele ramase neconsumate nu sunt transferate in luna urmatoare.
7. Minutele din optiunile MInute Aditionale cu valabilitate de 1 zi sau 10 zile expira la
sfirsitul perioadei corespunzatoare de valabilitate.
8. Puteti activa mai multe optiuni Minute Aditionale cu valabilitatea de 1 zi si/sau
10 zile pe parcursul unei perioade de facturare, dar nu mai mult de o optiune de
acelasi fel pe zi.
9.

Optiunile Minute Aditionale 30/60/120 minute in retea pe luna nu sunt compatibile cu
optiunile Minute Aditionale 30/60/120 minute nationale pe luna.

10. Daca aveti activate mai multe optiuni Minute Aditionale, acestea sunt utilizate pentru
apeluri in urmatoarea consecutivitate:
30/60/120 minute in retea pe 1 zi, 30/60/120 minute in retea pe 10 zile,
30/60/120 minute in retea pe lună sau 30/60/120 minute nationale pe luna.
11. Transferul la alt abonament sau schimbarea titularului nu afecteaza statutul
optiunii Minute Aditionale, daca nu solicitati altceva.

Semnatura clientului

Punctul de vanzare
Numele consultantului
Telefonul de contact al consultantului
Semnatura consultantului

Serviciul Clienti:
Telefon 97 77 77 (de la un telefon fix) sau 777 (pentru persoane fizice)
Telefon 97 77 00 (de la un telefon fix) sau 700 (pentru persoane juridice)
Fax 97 77 58

