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cerere de activare
a opţiunii Dublu trafic
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 opţiunii Dublu trafic la numărul
o singură dată
cu reactivare lunară.

notă:
1. Opţiunea Dublu trafic oferă suplimentar un volum de trafic
Internet la viteza înaltă egal cu cel inclus în abonament.
2. Opţiunea Dublu trafic cu reactivare lunară se include lunar,
automat, la consumarea traficului inclus în abonament, cu
condiţia că soldul bănesc din contul Orange al clientului (a nu
se confunda cu creditul exprimat în lei inclus în abonament)
este egal sau mai mare decât plata pentru opţiunea respectivă.
3. Plata pentru opţiunea Dublu trafic este de 70 lei pentru
abonamentele Internet Acum şi de 100 lei pentru abonamentele
Internet Acum 4G. Pentru opţiunea Dublu trafic cu reactivare
lunară, plata indicată se percepe lunar, la includerea opţiunii.
4. Activarea opţiunii Dublu trafic o singură dată poate fi solicitată
numai după epuizarea întregului trafic inclus în abonamentul
Internet Acum şi, dacă este cazul, din opţiunea Dublu trafic
activată anterior.
5. Traficul din abonament şi din opţiunea Dublu trafic
neconsumat în perioada de facturare (luna) pentru care a fost
alocat se transferă şi poate fi consumat în următoarea perioadă
de facturare.
Am primit câte un exemplar al prezentei cerere, Condiţiilor
generale de utilizare a serviciului Orange Internet Acum şi al
Ghidului de Utilizare Orange Internet Acum, şi le accept. Sunt de
acord pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal de
către Orange Moldova, inclusiv transmiterea transfrontalieră, in
scopul furnizării serviciilor care fac obiectul prezentei cereri, şi
efectuării studiilor de piaţă, conform Politicii de Securitate a
Prelucrării 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
intervenţie asupra datelor si de opoziţie. De asemenea, sunt de
acord ca Orange Moldova sa verifice, prin consultarea Registrului
de evidenţă a populaţiei, veridicitatea datelor comunicate de
client în legătură cu prezenta cerere.

Numele solicitantului (pentru persoane fizice)
Denumirea întreprinderii (pentru persoane juridice)
Semnătura solicitantului

Data
Punctul de vânzare
Semnătura consultantului
Serviciul Clienți:
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)
Email: corporate@orange.md

