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cerere de activare
a opţiunii Upload Rapid
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

Prin prezenta solicit activarea opţiunii Upload Rapid la numărul Orange Internet Acum ______________________________
din data de: _________________________________________.

notă:
1. Cu opţiunea Upload Rapid beneficiaţi de acces Internet la viteza
de upload (încărcare)de până la 5,76 Mbps (în baza tehnologiei
HSUPA) în reţeaua 3G şi de până la 50 Mbps în reţeaua 4G.
2. Pentru a beneficia de vitezele majorate oferite de opţiune, este
nevoie de utilizat un modem sau tabletă care suportă tehnologia
respectivă.
3. Opţiunea UploadRapid este disponibilă doar atunci când soldul
traficului din abonament, sau al traficului de fidelitate, sau al
traficului din opţiunea Dublu Trafic din cont este pozitiv.
4. Opţiunea UploadRapid este valabilă o lună şi se reactivează
automat la fiecare dată de facturare (cu condiţia că soldul
bănesc din cont este suficient pentru achitarea opţiunii). Dacă
data primei activări a opţiunii nu coincide cu data de facturare,
prima opţiune activată va fi valabilă până la următoarea dată de
facturare. Preţul unei opţiuni UploadRapid este de 50 lei şi se
percepe integral la fiecare (re)activare a opţiunii.
5. În cazul transferului la Internet Acum PrePay, opţiunea
UploadRapid se dezactivează, fără nici o compensare, iar
clientul poate activa o nouă opţiune UploadRapid pentru
Internet Acum Prepay.

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

