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anexa

od
el

la contractul de furnizare a serviciilor
de comunicatii electronice fixe

Codul punctului de vanzare

Numarul contractului

Nume distribuitor

Billing ID

Numele consultantului

Nota

Telefon

Fax

Titularul contractului

denumire sau numele, prenumele

Persoana

fizica

juridica

informatii despre locatie

Persoana care a semnat anexa (reprezentant)

Persoana de contact

Nume, prenume

Nume, prenume

Cod personal IDNP

Tel. de contact

E-mail

Adresa locatiei (de prestare a serviciilor)
Localitatea (raion)

Sat

Strada

Nr.

Bloc

Ap.

C.P.

informatii despre abonament
Abonament
Numarul fix

Numarul fix

Numarul fix

Numarul fix

Identificatorul liniei

Durata minima contractuala

24 luni

36 luni

m

Taxa de conectare

lei

Scutirea de taxa de conectare

%

Scutirea de taxa de conectare se acorda cu conditia respectarii de catre Client a perioadei minime contractuale. In cazul nerespectarii perioadei minime contractuale
din motive imputabile Clientului (rezilierea contractului de Client, inclusiv prin portare, ori de Orange Moldova din motive imputabile Clientului), Orange Moldova are
dreptul, la alegerea sa, de a incasa de la Client despagubiri egale cu (i) taxa de conectare sau (ii) plata lunara de abonament pentru intreaga perioada minima
contractuala.

Marcati daca doriti ca denumirea companiei si numerele sale fixe sa fie comunicate tertilor:
in cadrul serviciului de informatii privind abonatii

prin includere in registrul public al abonatilor

Am primit cate un exemplar de Contract, prezenta Anexa, Conditii Generale de utilizare a serviciilor de comunicatii fixe si lista de preturi si le accept. Am fost informat, inainte de a semna
Contractul si prezenta Anexa, despre tipul de abonament ales, plata lunara de abonament, traficul inclus in abonament, limita de credit, tarifele aplicabile, perioada minima contractuala si
conditiile incetarii Contractului. Sunt de acord cu prelucrarea de catre Orange Moldova a datelor mele cu caracter personal, in scopul executarii Contractului, conform 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 in
legatura cu prezentul Contract.

Eu, subsemnatul (a)

L.S.

Semnatura clientului

denumirea sau numele, prenumele

reprezentat (a) de

L.S.

Semnatura consultantului
Data semnarii

