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anexa

privind Serviciile Microsoft
la contractul de furnizare servicii de
comunicatii electronice accesibile publicului
Codul punctului de vânzare

Numarul contractului

Nume distribuitor

Contul Orange al clientului

Nume, Prenume consultant

Nota

Date de contact punct de vanzare: tel.

Tipul conectarii

fax
Titularul contractului
denumirea companiei

informatii de contact ale Clientului/administrator al contului Microsoft
Nume, Prenume
Tel. de contact

E-mail

informatii despre abonament
Obiectul contractului
Domeniul unic ales:

.onmicrosoft.com
Plată lunară pentru un
abonament (lei, cu TVA)

Abonament Office 365

119.00
199.00
299.00

Microsoft 365 Business Basic
Microsoft 365 Apps for Business
Microsoft 365 Business Standard
Total plată lunară

Perioada minimă contractuală

Plată lunară pentru
abonamente (lei, cu TVA)

Număr abonamente

0 lei, cu TVA

12 luni

24 luni

1. Clientul poate beneficia de Serviciile online Microsoft (denumite ”Servicii Microsoft”) doar cu condiţia deţinerii cel puţin a unui Abonament Orange activ, pentru
Serviciile Orange Abonament sau Orange Internet Acum. Prezenta anexă pentru Serviciile Microsoft („Anexă”), Abonamentele Microsoft 365 şi produsele software
licenţiate utilizate în baza prezentei Anexe nu pot fi cesionate/transferate de către Client către o terţă parte. După expirarea perioadei contractuale iniţiale,
Anexa/Abonamentul(ele) Microsoft 365 se prelungeşte (reînnoieşte) automat pentru noi termene succesive egale cu perioada contractuală indicată în Anexă, dacă
Clientul nu notifică în scris Orange Moldova privind intenţia sa de a nu reînnoi Abonamentul(ele) Microsoft 365, cu cel puţi 3 zile înainte de expirarea lui.
2. În cazul nerespectării de către Client a perioadei contractuale iniţiale sau a oricărei perioade succesive de prelungire tacită a Anexei-contractului din motive
neimputabile Orange Moldova (de ex. rezoluţiunea contractului sau Anexei de către Client, ori de Orange Moldova din motive imputabile Clientului), Clientul este
obligat să achite imediat către Orange Moldova o penalitate egală cu contravaloarea plăţii lunare totale pentru Abonamente înmulţit cu numărul de perioade de
facturare(luni) rămase până la expirarea perioadei contractuale asumate.
3. Serviciile Microsoft indicate în prezenta Anexă sunt furnizate de către Microsoft Ireland Operations Limited („Microsoft”) şi reprezinta proprietatea Microsoft.
Orange Moldova a fost împuternicită de Microsoft să ofere clienţilor săi posibilitatea de a accesa Serviciile Microsoft şi de a furniza asistenţă privind Abonamentele
Microsoft 365. Prin semnarea prezentei Anexei pentru Serviciile Microsoft, Clientul declară că a luat cunoştinţă de conţinutul, şi respectiv acceptă în mod expres şi
integral Contractul pentru Microsoft Cloud („Contractul Microsoft”) disponibil pe www.orange.md/office365, încheiat între Client şi Microsoft pentru achiziţionarea
Abonamentelor respective.
4. Numărul de licenţe de abonament Microsoft pe care Clientul le poate comanda/activa în cadrul acestui contract poate fi limitat în condiţiile impuse de Microsoft
Ireland Operations Limited (”Microsotf”). Produsele software licenţiate obţinute în baza acestei Anexe sunt valabile numai pe durata valabilităţii Abonamentului
Microsoft 365 în conformitate cu prezenta Anexă.
5. Pentru fiecare Abonament Microsoft 365 activat – va fi disponibilă câte o opţiune gratuită de trafic Internet Mobil, care nu poate fi utilizată în roaming. Opţiunea
este disponibilă doar pe durata activă a Abonamentului Microsoft 365. În cazul încetării/suspendării Abonamentului Microsoft 365 – opţiunea Internet Mobil va fi
dezactivată.
Lista de numere pentru care va fi activată opţiunea “Bonus 5 GB trafic cu Office 365“:
1.

2.

3.

4.

5.

6. Prin semnarea prezentei Anexe, Clientul declară că a fost informat şi îşi exprimă consimţământul său explicit cu prelucrarea datelor cu caracter personal
furnizate de Client, în scopurile şi conform prevederilor Art.7 din Conditiile Speciale de utilizare a Serviciilor Microsoft, care este parte integrantă a prezentei Anexe.
Clientul poate opta să furnizeze anumite date personale în numele unor terţe părţi (incluzând persoane de contact, administratori şi angajaţi), în cadrul prezentului
contract (Anexe). Înainte de a furniza orice informaţii personale către Orange Moldova, Clientul se obligă să obţină toate consimţămintele necesare de la aceste
terţe părti, conform cerinţelor aplicabile ale legilor în vigoare. Prin semnarea prezentei Anexe, Clientul declară că a luat cunoştinţă şi îşi exprimă acordul
necondiţionat cu Condiţiile Speciale de utilizare a Serviciilor Microsoft (care sunt parte integrantă a Anexei).
Am primit câte un exemplar al prezentei Anexe privind serviciile Microsoft, al Condiţiilor Speciale de utilizare a serviciilor Microsoft şi Listei de preţuri aferente
Serviciilor Microsoft şi le accept. Am fost informat, înainte de a semna Contractul şi Anexa(ele) respective, despre condiţiile abonamentului(elor) ales(e), inclusiv
plata lunară de abonament, tarifele aplicabile, perioada minima contractuală şi condiţiile încetării Contractului, după caz.

Eu, subsemnatul (a)

reprezentat (a) de
denumirea sau numele, prenumele

L.S.

Semnatura clientului

L.S.

Semnatura consultantului
Data semnării

