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anexa
La Contractul nr.
din

20

nota
Serviciul Grup închis de utilizatori (CUG)

informaţii despre client
Denumirea companiei
ID Client
IDNO
Reprezentat de

informaţii despre serviciul grup închis de utilizatori
1. O opţiune CUG A poate fi activată doar de o persoană juridică care deţine două sau mai multe abonamente voce
mobil Orange.
2. Opţiunea CUG A permite efectuarea apelurilor voce gratuite între numerele Orange Abonament mobil deţinute de
client, incluse în opţiunea CUG A precum şi a apelurilor gratuite de pe numerele Orange Abonament mobil
deţinute de client, incluse în opţiunea CUG A, spre numerele fixe Orange deţinute de client, incluse în oferta CUG
fix-mobil.
3. Opţiunea CUG A nu se aplică în roaming, apeluri în roaming (inclusiv întrenumerele Orange abonament mobil
incluse în opţiunea CUG A) fiind taxate conform tarifelor corespunzătoare publicate pe www.orange.md.
4. La atingerea limitei de credit acordate de Orange sau întîrzierea achitării unei facturi de către client, Orange are
dreptul să suspende serviciul CUG, fără preaviz.
5. Plata lunară standard pentru Opţiunea CUG A este de 25 lei, cu TVA, per număr Orange Abonament inclus în
opţiune. Dacă la numărul mobil inclus în opţiune este activat un abonament cu plată lunară de cel puţin 55 lei,
plată lunară standard pentru opţiune CUG A aferentă numărului respectiv nu se percepe.
6. Pe un cont Orange al Clientului (ID) poate fi activat şi utilizat concomitent nu mai mult decât un singur tip de
opţiune CUG.
7. Lista numerelor Orange Abonament mobil deţinut de clinet, incluse în opţiunea CUG A:
Număr

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Total numere în opţiunea CUG A:
Total plată lunară standard pentru opţiunea CUG A:
8. Data activării opţiunii CUG A:

Tip Abonament

Plată lunară standard pentru
CUG, lei, cu TVA
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9. Clientul est eobligat să utilizeze opţiunea CUG A cu bună credinţă, numai pentru uzul propriu şi nu are dreptulde
a o revindesau utiliza pentru a furniza la rândul său serviciile de comunicaţii electronice către terţi, cu sau fără
plată, inclusiv de a prelua apeluri iniţiate în alte ţări şi direcţiona aceste apeluri către alţi clienţi din reţeaua Orange
Moldova. Numerele Orange Abonament deţinute de client, incluse în opţiunea CUG A, vor fi transmise pentru
utilizare exclusiv angajaţilor clientului. De asemenea, Clientul va evita folosirea cu rea voinţă sau abuzivă a
opţiunii CUG A, inclusiv (1) cu scopul de a genera trafic cu ajutorul unor sisteme automate, (2) cu scopul de a
genera trafic artificial în reţeaua Orange Moldova, în dauna Orange Moldova, (3) pentru a testa echipamente, (4)
pentru comunicaţii altele decât între utilizatori finali, (5) cu scopul de a cauza prejudicii de orice natură Orange
Moldova, şi/sau (6) cu orice alt scop ce contravine contravine legislaţiei în vigoare.
10. În cazul în care clientul încalcă prevederile pct. 9 de mai sus, Orange are dreptul să dezactiveze opţiunea, să
refuze activarea unei noi opţiuni, precum şi să recupereze dunele cauzate de client (preţul serviciilor prestate
calculat conform tarifelor prevăzute de lista d epreţuri Orange Abonament care ar fi fost aplicabile dacă nu era
activată opţiunea CUG A).
Subsemnatul confirm că, înainte de semnarea prezentei anexe, am luat cunoştinţă de Condițiile Generale de
utilizare a serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului ale Orange Moldova, Condițiile Speciale de
utilizare şi lista de preturi Orange Abonament, disponibile pe www.orange.md, precum şi că sunt de acord cu
prelucrarea de către Orange Moldova (înregistrată în Registrul de evidenţe ale operatorilor de date cu caracter
personal sub nr. 0000013-01) a datelor mele cu caracter personal, conform Politicii sale de Securitate a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal, disponibile pe www.orange.md, în scopul verificării veridicităţii datelor comunicate în
prezenta anexă, inclusiv prin consultarea Registrului de evidenţă a populației. De asemenea, confirm că am fost
informat că, în temeiul Legii nr. 133 din 08.07.2011, beneficiez de drepturile de acces la datele sale cu caracter
personal şi de intervenție asupra lor, la cerere şi în mod gratuit, precum şi de dreptul de a mă opune, în mod gratuit,
din motive întemeiate şi legitime legate de situația mea particulară, ca datele cu caracter personal care mă vizează
sa facă obiectul unei prelucrări.

Eu, subsemnatul (a)

L.S.

Semnatura clientului

numele, prenumele persoanei fizice sau denumirea companiei

reprezentat (a) de

L.S.

Semnatura prestatorului de servicii
Data semnării

Serviciul Clienți: 022 97 77 00 (de la un telefon fix) sau 700 (pentru persoane juridice), Fax 022 97 77 01,
corporate@orange.md (adresă de email).

