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anexa
la contractul de furnizare servicii de

comunicaţii electronice accesibile publicului
Codul punctului de vânzare

Numărul contractului

Nume distribuitor

Contul Orange al Clientului

Nume, Prenume consultant
Date de contact punct de vânzare: tel.
Titularul contractului
Reprezentat de

el

informaţii despre client

fax
IDNP/IDNO

numele, prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice
numele, prenumele reprezentantului persoanei juridice

Persoana autorizată pentru recepționarea produsului

obiectul anexei

1

Preţ de
procurare,
cu TVA, lei

IMEI/număr de serie/
cod unic

Tip/Plata
Preţ
minimă
Perioada minimă
standard, contractuală,
de
abonament/
luni
cu TVA, lei
opţiune, lei

mo
d

2

Descriere produs

Reducere acordată din contul minutelor de fidelitate acumulate în contul mobil Orange al Clientului: Da
Nr.

reprezentantului

denumirea, nr. şi data documentului care atestă împuternicirile

Informaţii despre produsul procurat la preţ promoţional sau cu reducere și/sau cu achitare în rate
Număr de telefon
Nr. mobil/Identificator
linie

titularului

IDNP

Număr de telefon mobil din care se extrag minutele de fidelitate

Nu

Cantitatea de minute de fidelitate extrase, unităţi

1

2

Produsul este procurat cu achitare în rate: Da
Nu
Condiţiile achitării în rate:
Suma totală
Suma avansului plătit, lei
rămasă spre achitare în rate, lei

Perioada achitării în rate, luni

Rata lunară, lei

termeni şi condiţii de comercializare a produselor

1. Produsul se vinde clientului la preţul promoțional sau cu reducere indicat mai sus şi/sau cu
achitare în rate, cu condiţia că:
a. clientul va respecta perioada minimă contractuală, indicată mai sus, pentru contractul de
furnizare a serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului prin intermediul
numărului de telefon mobil (liniei), indicat(e) în drept cu produsul, calculată din data livrării
produsului; şi, după caz:
b. suma totală achitată de client lunar către Orange Moldova în calitate de plată pentru
abonament şi opţiuni lunare pentru serviciile de comunicaţii mobile furnizate prin
intermediul numărului de telefon respectiv va fi nu mai mică decât plata minimă de
abonament/opţiune indicată mai sus, pe întreaga perioadă minimă contractuală
nominalizată; sau
c. tipul şi plata lunară minimă de abonament utilizat/achitată de client pentru serviciile de
comunicaţii fixe furnizate prin intermediul liniei respective vor fi cele indicate în drept cu
produsul, pe întreaga perioadă minimă contractuală nominalizată.
2. În cazul suspendării contractului, perioada minimă contractuală, aplicabilă în legătură cu
procurarea produsului la preţ promoţional sau cu reducere, se prelungește cu perioada
suspendării.
3. Minutele de fidelitate se utilizează la procurarea de produse la preţ cu reducere, după cum
urmează: 1(unu) minut de fidelitate = 1(unu) leu reducere, inclusiv TVA, cu condiţia că cel puţin
25% din preţul standard să fie achitat în bani (dacă oferta comercială nu prevede altfel). În
orice caz, suma minimă care trebuie achitată în bani la procurarea de produs la preţ cu
reducere este de 1,2 lei (unu lei douăzeci bani).
4. În cazul procurării unui televizor conform prezentei anexe, acesta va fi livrat şi instalat
exclusiv la adresa de instalare a liniei indicate în drept cu produsul. Clientul va fi contactat de
reprezentantul Orange pentru a fi programată vizita tehnicianului pentru efectuarea instalării
echipamentului, în conformitate cu pct. 3.1 din Condiţiile speciale de furnizare a serviciilor de
comunicaţii electronice fixe Orange Moldova. Primirea-predarea echipamentului către client va
fi consemnată într-un bon (act) de primire-predare semnat de reprezentantul Orange şi client
(sau persoana împuternicită a acestuia).
5. Ratele pentru produsul procurat cu achitare în rate se achită lunar la data de facturare.

6. Neachitarea ratei pentru procurarea produsului atrage după sine aceleaşi efecte ca şi
neachitarea în termen a facturii (datoriei scadente) pentru serviciile de comunicaţii mobile
furnizate prin intermediul numărului indicat mai sus.
7. Clientul poate achita ratele înainte de termen doar dacă achită concomitent două sau mai
multe rate lunare în întregime sau întreaga sumă rămasă spre achitare în rate.
8. Până Ia achitarea sumei totale rămase spre achitare în rate, nu se permite (i) revânzarea
către persoane terțe a produsului procurat cu achitare în rate şi (ii) schimbul de titular al
numărului de telefon (liniei) indicat(e) în drept cu produsul, şi (iii) suspendarea contractului la
cererea clientului.
9. În cazul în care clientul nu respectă condiția indicată la pct. 1 mai sus din motive
neimputabile Orange Moldova (de exemplu, ca urmare a (i) rezilierii contractului pentru numărul
(linia) respectiv(ă) de către client, inclusiv prin portare sau prin transfer la serviciul Orange
PrePay, ori (ii) a rezilierii contractului pentru numărul (linia) respectiv(ă) de către Orange
Moldova din motive imputabile clientului, sau (iii) a schimbării tipului de abonament, inclusiv pe
unul cu plată lunară mai mică, ori (iv) a dezactivării opţiunilor lunare), clientul este obligat să
achite imediat către Orange Moldova întreaga sumă rămasă spre achitare în rate pentru produs
(dacă este cazul) şi o plată egală cu diferența dintre prețul standard al produsului şi preţul
promoțional sau cu reducere. Dacă produsul a fost procurat la preţ standard cu reducere de
100% din contul minutelor de fidelitate, clientul achită în bani 25% din preţul standard al
produsului, iar minutele de fidelitate nu se restituie. Orange Moldova are dreptul de a reţine
aceste sume din sumele plătite în avans de către Client.
10. În cazul schimbului de titular al numărului de telefon (liniei), noul titular preia toate obligaţiile
clientului legate de procurarea produsului la preţ promoțional sau cu reducere, asumate de
client pentru numărul respectiv conform prezentei anexe. Clientul va informa despre acest fapt
noul titular înainte de asemenea schimb.
11. În cazul în care clientul, în conformitate cu legislaţia în vigoare, solicită restituirea
contravalorii produsului procurat la preţ cu reducere din contul minutelor de fidelitate, clientului
i se restituie, în contul său Orange, minutele de fidelitate din contul cărora a fost procurat
produsul şi suma achitată pentru produs.

Am primit câte un exemplar al prezentei Anexe, Condiţiilor Generale de utilizare a serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului ale Orange Moldova, Condiţiilor Speciale de utilizare a
serviciilor specifice contractate şi liste(lor) de preţuri respective ale Orange Moldova (lista de preţuri Orange Abonament şi/sau Ghidul de utilizare Orange Internet Acum) şi le accept. Sunt de acord cu
prelucrarea de către Orange Moldova şi persoanele împuternicite a datelor mele cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi Condiţiile Generale menţionate mai sus. Am fost informat
că, în temeiul Legii nr. 133 din 08.07.2011, beneficiez de drepturile de acces la datele mele cu caracter personal şi de intervenţie asupra lor, la cerere şi în mod gratuit, precum şi de dreptul de mă
opune, în mod gratuit, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia mea particulară, ca datele cu caracter personal care mă vizează să facă obiectul unei prelucrări.

Eu, subsemnatul(a)

L.Ş.
Semnătura clientului

numele, prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice

reprezentat(ă) de

L.Ş.
Semnătura prestatorului de servicii
Data semnării

numele, prenumele reprezentantului persoanei juridice

