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cerere

de activare a opţiunii HBO HD

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 de contact al abonatului

Prin prezenta solicit activarea a
liniei
Regiune

opțiuni lunare HBO HD pentru abonamentele conectate cu identificatorul
la adresa de instalare:
Localitatea

Strada

Nr. bloc

Apt. / Of.

din următoarea dată de facturare
din data:
Marcaţi dacă sunteţi de acord să primiţi prin e-mail, SMS şi/sau poştă, buletinul lunar informativ şi alte informaţii privind
conţinutul şi programele difuzate pe canalele TV HBO şi Cinemax:
da
nu

notă:
1. Opțiunea poate fi activată şi utilizată:
a. în case individuale de locuit sau apartamente (folosite ca locuinţă), în
scopuri non-comerciale, cu un abonament TV Acasă sau Internet+TV
Acasă furnizat prin reţea de cablu în sistem digital;
b. de către persoane fizice care practică activitate de întreprinzător sau
persoane juridice, în spaţii private (folosite ca oficiu/birou administrativ),
în scopuri non-comerciale, cu un abonament TV Oficiu sau Internet+TV
Oficiu furnizat prin reţea de cablu în sistem digital.
2. Opțiunea poate fi activată la abonamentul primar, precum şi la
abonamentele secundare cu plată.
3. Canalele TV care fac obiectul opţiunii şi plata lunară pentru o opţiune
sunt prevăzute în Ghidul utilizatorului (Lista de preţuri) referitoare la
abonamentele indicate mai sus, accesibil pe www.orange.md. Plata
pentru opţiune se percepe lunar, în prima zi a perioadei de facturare.
La prima activare a opţiunii, plata respectivă nu se percepe pentru
prima perioadă de facturare (între data activării opţiunii şi următoarea
dată de facturare), cu excepţia cazului în care Clientul a beneficiat
anterior de gratuitate la utilizarea canalelor TV care fac obiectul opţiunii.
4. Clientul poate dezactiva opţiunea în orice moment, prin apel la Serviciul
Clienţi al Orange Moldova (în cazul consumatorilor casnici) sau cerere
scrisă depusă la orice magazin Orange, cu efect din următoarea dată
de facturare.
5. Opţiunea lunară HBO HD este furnizată strict pentru uzul privat al
Clientului. Recepţionarea şi vizualizarea oricărui conţinut media
audiovizual oferit prin intermediul opţiunii lunare HBO HD se permite
numai în spaţii private, aşa ca (i) casele de locuit şi apartamentele

folosite ca locuinţă şi (ii) oficiile/birourile administrative. Recepţionarea şi
vizualizarea acestui conţinut în spaţii private, dar deschise unui număr
nedeterminat de potenţiali telespectatori (de exemplu, în camere în
hoteluri/pensiuni, saloane în instituţii medicale, clase în instituţii de
învăţământ) sau în locaţii deschise/publice (de exemplu, baruri,
restaurante, terase, unităţi comerciale, săli de sport/fitness, precum şi
în spaţiile comune ale oricărui alt imobil), indiferent dacă acestea sunt
accesibile publicului larg sau doar membrilor, este interzisă.
6. Numărul de echipamente permise pentru recepţionarea şi vizualizarea
unei opţiuni este limitat la unu. Numărul permis de vizualizări simultane
prin intermediul unei opţiuni, de asemenea, este limitat la unu. Clientul
nu are dreptul să revândă Serviciul TV oferit de Orange Moldova (în
continuare – Serviciul TV), să retransmită orice conţinut media
audiovizual oferit prin intermediul Serviciului TV, inclusiv prin intermediul
reţelelor locale sau de internet, sau să folosească Serviciul TV pentru
prestarea serviciilor TV către terţi, cu sau fără plată, inclusiv prin
perceperea unei plăţi pentru acces în localul în care este recepţionat
Serviciul TV sau a echivalentului acesteia. Orice tentativă de înregistrare
sau de copiere de către Client a conţinutului media audiovizual oferit
prin intermediul Serviciului TV pentru uz personal sau în scopul
distribuţiei sau comunicării publice a acestuia este interzisă şi se
sancţionează conform legii. Clientul este pe deplin responsabil pentru
toate prejudiciile cauzate Orange Moldova şi/sau terţilor prin încălcarea
prevederilor de mai sus. În cazul acţionării în justiţie a Orange Moldova
de către un terţ în legătură cu încălcarea de către Client a obligaţiilor
menţionate mai sus, Clientul este obligat să compenseze daunele
suportate de Orange Moldova.

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

