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1. În baza cererii de portare indicate mai sus, Orange a încheiat cu clientul un contract de furnizare a serviciilor prin
intermediul numărului(elor) portat(e), prin eliberarea unei(unor) cartele SIM PrePay. Orange va furniza abonatului serviciile
prin intermediul numărului(elor) portat(e), din momentul finalizării portării.
2. Prin prezentul supliment, pentru fiecare număr portat, Orange atribuie clientului câte un număr („număr temporar”) în
vederea furnizării de servicii prin intermediul acestuia, până la finalizarea portării.

mo

3. Condiţiile de furnizare a serviciilor prin intermediul numărului temporar, inclusiv creditul iniţial, perioada activă şi
perioada inactivă, sunt cele aplicabile numărului portat respectiv, cu derogările menţionate în prezentul supliment.

4. Din momentul finalizării portării, furnizarea serviciilor prin intermediul numărului temporar va înceta automat, iar Orange
va continua furnizarea de servicii prin intermediul numărului portat respectiv. Creditul iniţial alocat la activarea numărului
portat va fi creditul neutilizat alocat la activarea (reîncărcarea) numărului temporar. Perioadele activă şi inactivă iniţiale ale
numărului portat vor fi calculate din momentul activării (reîncărcării) numărului temporar.
5. În eventualitatea în care procesul de portare nu se finalizează, Orange va continua furnizarea de servicii prin intermediul numărului temporar în condiţiile stabilite pentru numărul ce urma să fie portat.
6. Până la finalizarea portării, abonatul nu are dreptul de a efectua, la numărul temporar, transferul de la Orange PrePay
la Orange Abonament, schimb de titular, portarea numărului temporar. De asemenea, în această perioadă Orange poate
limita accesul de la numărul temporar la anumite servicii, în special cele cu valoarea adăugată.
7. Abonatul are dreptul de a efectua portarea numărului temporar doar în cazul în care procesul de portare nu se
finalizează.

Am primit câte un exemplar de Supliment si de (i) Conditii generale privind utilizarea serviciului Orange PrePay, Condiţiile
speciale de utilizare a serviciilor si lista de preturi PrePay, si/sau (ii) Condiţii generale de utilizare a serviciului Orange Internet
Acum PrePay si Ghid de Utilizare Orange Internet Acum PrePay, dupa caz, si le accept. Sunt de acord cu prelucrarea datelor
mele cu caracter personal de catre Orange Moldova, inclusiv transmiterea transfrontaliera, in scopul furnizarii serviciilor care fac
obiectul contractului si efectuarii studiilor de piata, conform Politicii de Securitate a Prelucrarii 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 interventie asupra datelor si de opozitie.
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Numele solicitantului (pentru persoane fizice)

L.S.

Denumirea intreprinderii (pentru persoane juridice)

Semnatura solicitantului (pentru persoane juridice)

L.S.
Semnatura consultantului

