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anexa

la contractul de furnizare servicii de
comunicatii electronice accesibile
publicului
Codul punctului de vanzare

Numarul contractului

Nume distribuitor

Contul Orange al clientului

Nume, Prenume consultant

Nota
fax

l

Date de contact punct de vanzare: tel.

Titularul contractului

numele, prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice

Persoana

de

informatii despre client

Nume, Prenume persoana de contact

fizica

juridica

Tel. de contact

Adresa de instalare (de prestare a serviciilor)
Regiune

Strada

Localitate

Nr. bloc

Apt./Of.

C.P.

informatii despre abonamentul Internet fix
Identificatorul liniei

Denumirea abonamentului

Viteza de transfer

Mbps

Taxa de conectare,
lei

Reducere la
taxa de conectare, lei

internet download
internet upload

intranet download
intranet upload

Perioada contractuala minima

24 luni

informatii despre abonamentul Internet backup
Denumirea abonamentului

Taxa de conectare, lei

mo

MSISDN

Perioada contractuala minima

Informatii despre oferte

Denumirea ofertei /
Beneficiul acordat in cadrul ofertei

Reducere la taxa de conectare, lei

Tip/Plata minima de abonament
la care se acorda beneficiul

1. Reducerea la taxa de conectare se acorda cu conditia ca clientul respecta
perioada contractuala minima aplicabila abonamentului respectiv. In cazul
nerespectarii acesteia din motive imputabile Clientului (rezolutiunea contractului de Client din motive neimputabile Orange Moldova, de Orange Moldova din
motive imputabile Clientului), Clientul este obligat, la cererea Orange Moldova,
sa achite o penalitate egala cu suma reducerii la taxa de conectare, acordate
conform prezentei Anexe.
2. Abonamentul Internet backup nu ofera acces la reteaua globala Internet si este
utilizabil doar in calitate de conectivitate de rezerva în cazul indisponibilitatii
temporare a abonamentului internet fix de baza. In cazul suspendarii sau
rezolutiunii contractului pentru abonamentul internet fix, de asemenea se
suspenda, respectiv este rezolvit, si abonamentul Internet backup. Abonamentul
Internet backup este un serviciu de comunicatii mobile furnizat conform
Condiţiilor speciale de utilizare a serviciului Orange Internet Acum si se ofera
exclusiv prin intermediul echipamentului terminal (router) oferit de Orange
Moldova Clientului in comodat. Traficul inclus neutilizat in cursul lunii pentru care

Perioada
contractuala
minima, luni

24 luni
Detaliile ofertei

a fost alocat nu se transfera pentru luna urmatoare si se anuleaza.
3. Relatiile contractuale intre Orange Moldova si Client ce tin de furnizarea
Serviciilor care fac obiectul prezentei anexe sunt reglementate de (i) Contractul
de furnizare servicii de comunicatii electronice accesibile publicului, (ii)
prezenta anexa, si (iii) acordurile aditionale la Contract (dupa caz), semnate de
Client, cite un exemplar al carora se inmaneaza Clientului, precum si de (iv)
Conditiile Generale de utilizare a serviciilor de comunicatii electronice
accesibile publicului, (v) Conditiile Speciale de utilizare a Serviciilor care fac
obiectul prezentei anexe, si (vi) Lista(ele) de preturi (Ghidul de utilizare)
aferenta(e), care pot fi vizualizate si descarcate de pe www.orange.md, inclusiv
prin intermediul codului QR imprimat pe Contract şi prezenta anexa, si (vii)
materialele publicitare (inclusiv formularele de cerere de activare) dedicate
ofertelor comerciale specifice, emise de Orange Moldova, toate fiind parte
integranta a Contractului. Clientul poate obtine o copie pe suport de hartie a
documentelor afisate pe www.orange.md, prin solicitare in orice magazin
Orange Moldova. Conditiile Speciale au prioritate asupra Conditiilor Generale.

Confirm ca, inainte de semnarea prezentei anexe, am luat cunostinta de Conditiile Generale de utilizare a serviciilor de comunicatii electronice accesibile
publicului ale Orange Moldova, Conditiile Speciale de utilizare a serviciului(ilor) care fac obiectul prezentei anexe si lista(ele) de preturi (Ghidul utilizatorului)
aferenta(e), toate disponibile pe www.orange.md, si le accept. Am fost informat despre conditiile abonamentului(elor) ales(e), inclusiv plata lunara de abonament,
perioada minima contractuala si conditiile incetarii Contractului, dupa caz.

Eu, subsemnatul (a)

numele, prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice

L.S.

reprezentat (a) de

L.S.
Semnatura clientului

Semnatura prestatorului de servicii
Data semnarii

