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cerere

de activare a ofertei promoţionale

„de 3 ori mai mult Internet”
de la abonatul

numele, prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice

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

denumirea, nr. şi data documentului care îi atestă împuternicirile

numărul de contact al abonatului

Solicit activarea ofertei promoţionale ”de 3 ori mai mult Internet” pentru următorul(ele) abonament(e):
Denumire abonament (plan tarifar) Număr de telefon aferent (MSISDN) Denumire abonament (plan tarifar) Număr de telefon aferent (MSISDN)

iar, în schimb, mă oblig să respect, pentru abonamentul(ele) în cauză, o perioadă contractuală minimă de 12 luni din
data activării ofertei.
Solicit activarea ofertei:
din data prezentei cereri
din următoarea dată de facturare

notă:
1. Cu oferta promoţională “de 3 ori mai mult Internet” (în continuare –
opţiunea), Clientul beneficiază lunar de un volum suplimentar de trafic
Internet, egal cu volumul de trafic Internet inclus în abonamentul cu care
este utilizată opţiunea înmulţit la 2, timp de 12 luni din data prezentei
cereri, cu condiţia respectării prevederilor stipulate mai jos. În cazul
activării opţiunii de la o dată care nu coincide cu data de facturare a
Clientului, perioada de 12 luni include prima luna incompletă. La expirarea
celor 12 luni, opţiunea se dezactivează automat.
2. Traficul din opțiune se alocă la data activării acesteia şi la fiecare dată de
facturare ulterioară şi poate fi utilizat până la următoarea dată de facturare.
Traficul suplimentar din cadrul ofertei se consumă înaintea traficului
Internet inclus în abonament. Traficul neutilizat în cursul perioadei de
facturare nu se transferă pe următoarea perioadă de facturare şi se
anulează.
3. Traficul din opţiune nu poate fi utilizat în Roaming.
4. Opţiunea se oferă gratuit. În schimb, Clientul se angajează să respecte o
perioadă contractuală minimă de 12 luni pentru abonamentul la care se
activează opţiunea. Perioadă contractuală minimă curge din data activării
opţiunii. În cazul nerespectării perioadei contractuale minime din motive
imputabile Clientului (de ex. rezoluţiunea contractului/abonamentului de
Client din motive neimputabile Orange Moldova, inclusiv prin portare sau
transfer la Orange PrePay, ori rezoluţiunea contractului/abonamentului de
Orange Moldova din motive imputabile Clientului), Orange Moldova are

dreptul de a încasa de la Client o penalitate egală cu 50% din plata lunară
de abonament (la data survenirii condiţiei respective) înmulţită cu numărul
de luni rămase până la expirarea perioadei contractuale minime.
5. În cazul în care Clientul are asumat şi/sau îşi asumă un alt angajament
privind perioada contractuală minimă (de exemplu, în legătură cu
procurarea unui dispozitiv la preţ promoţional şi/sau în rate), penalităţile
datorate pentru nerespectarea angajamentelor asumate se cumulează.
6. În cazul suspendării abonamentului pe durata perioadei contractuale
minime, perioada de valabilitate a opţiunii nu se prelungeşte, iar perioada
de suspendare nu se include în perioada contractuală minimă, asumată
de Client conform pct. 4.
7. Opţiunea poate fi utilizată doar cu următoarele abonamente de la Orange
Moldova: Junior 60, GO 80, 110, Nelimitat 160, 180, 260, 400 (abonamente eligibile). În cazul schimbării abonamentul pentru care a activat
opţiunea pe unul ineligibil, opţiunea se dezactivează automat şi ireversibil,
fără a afecta valabilitatea angajamentului asumat pentru acest abonament
conform pct. 4.
8. La un abonament poate fi activă o singură opţiune „de 3 ori mai mult
Internet”.
9. În cazul schimbului de titular al numărului de telefon, noul titular preia toate
obligaţiile asumate de client pentru numărul respectiv conform prezentei cereri.
Clientul va informa despre acest fapt noul titular înainte de asemenea schimb.

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

