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cerere de activare
a opţiunii SMS
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

pentru o singură dată

nota:
1. Vă rugăm să vă asiguraţi că cererea este trimisă cu 3-4 zile
înainte de data de facturare a lunii în care solicitaţi opţiunea.
2. Opţiunile SMS sunt disponibile abonaţilor Orange indiferent de
tipul abonamentului.
3. Mesajele scrise (SMS) incluse în Opţiunile SMS indicate mai sus
(cu excepţia opţiunii „1000 SMS”) pot fi trimise în reţeaua Orange
Moldova sau spre numere mobile naţionale şi internaţionale.
Data
Pentru un SMS expediat în afara reţelei (în ţară sau internaţional),
abonatul va fi taxat din opţiune cu echivalentul a 2 SMS-uri în reţea. Numele solicitantului (pentru persoane fizice)
4. Mesajele incluse în Opţiunea SMS 1000 pot fi trimise doar în reţea.
5. Mesajele scrise neconsumate din Opţiunea SMS nu se transferă
în luna următoare şi nu se compensează.

Denumirea întreprinderii (pentru persoane juridice)

6. Mesajele scrise trimise către numere scurte nu vor fi consumate
din mesajele incluse în Opţiunea SMS.

Semnătura solicitantului

7. Un abonat poate avea cel mult patru Opţiuni SMS diferite
activate în acelaşi timp.
8. După activare, Opţiunea SMS este inclusă lunar în factură.
9 . Opţiunea se menţine minimum o lună şi mesajele scrise incluse
în opţiune pot fi utilizate până la următoarea dată de facturare.
La selectarea opţiunii de valabilitate “pentru o singură dată”
Opţiunea SMS va fi programată spre dezactivare din urmatoarea
zi de plată.

Data
Punctul de vânzare
Semnătura consultantului

10 . Transferul la alt abonament sau schimbarea titularului nu afectează
Serviciul Clienți:
statutul Opţiunii SMS, dacă nu solicitaţi altceva.
11. SMS-urile incluse în Opţiunile SMS nu pot fi utilizate în roaming.

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

