
anexa
la contractul de furnizare servicii de
comunicatii electronice accesibile
publicului

Codul punctului de vanzare

Nume distribuitor Contul Orange al clientului

Nume, Prenume consultant Nota

Date de contact punct de vanzare: tel.

fax

Numarul contractului

Titularul contractului Persoana fizica juridica
numele, prenumele persoanei fizice sau denumirea companiei

informatii despre abonament

informatii despre client

Adresa de instalare (de prestare a serviciilor)

Localitatea (raion) Sat

Strada Nr. Bloc Ap. C.P.

E-mail

Perioada minima contractuala 24 luni

Identificatorul liniei

I.M. Orange Moldova S.A. 
IDNO 1003600106115
Str. Alba Iulia 75, MD-2071 Chisinau 
Republica Moldova 
Capital social 179499609 lei
Administrator Julien Ducarroz
www.orange.md

Semnatura consultantului

Eu, subsemnatul (a)

Data semnarii

reprezentat (a) de

Semnatura clientului

numele, prenumele persoanei fizice sau denumirea companiei

L.S.L.S.

Persoana de contact

Nume, Prenume 

Tel. de contact

Reducerea la taxa de conectare se acorda cu conditia respectarii de catre Client a perioadei minime contractuale aplicabile serviciului sau abonamentului respectiv. 
In cazul nerespectarii perioadei minime contractuale din motive imputabile Clientului (rezilierea contractului de Client din motive neimputabile Orange Moldova, de 
Orange Moldova din motive imputabile Clientului, renuntarea la unul din serviciile contractate, substituirea serviciului contractat cu altul), Orange Moldova are dreptul
de a incasa de la Client despagubiri egale cu suma reducerii la taxa de conectare, de care a beneficiat Clientul la serviciul sau abonamentul respectiv conform 
prezentei Anexe. 

Tip abonament Denumire abonament Optiune aditionala

Abonament primar

Abonament secundar

Abonament secundar

Tip abonament Taxa de conectare, lei Reducere la taxa de conectare, lei

Abonament primar

Abonament secundar

Abonament secundar

informatii despre taxa de conectare

Am primit cate un exemplar al prezentei Anexe privind serviciile specifice contractate, Conditiilor Generale de utilizare a serviciilor de comunicatii electronice accesibile publicului ale Orange
Moldova, Conditiilor Speciale de utilizare a serviciilor specifice contractate si listei de preturi respective ale Orange Moldova si le accept. Am fost informat, inainte de a semna Contractul si 
Anexa(ele) respective, despre conditiile abonamentului(elor) ales(e), inclusiv plata lunara de abonament, viteza de transfer a datelor, numarul si tipul canalelor TV incluse in abonament, tarifele
aplicabile, perioada minima contractuala si conditiile incetarii Contractului, dupa caz.

Tip serviciu

În cazul în care nu este proprietarul imobilului (adresei de instalare), titularul contractului declară, pe propria răspundere, că a obţinut consimţământul proprietarului
pentru efectuarea lucrărilor de instalare în imobilul respectiv şi că, în cazul în care Î.M. “Orange Moldova” S.A. va fi obligată, prin hotărîre judecătorească, să achite
despăgubiri proprietarului, în legătura cu lipsa unui asemenea acord, titularul contractului va compensa Î.M. “Orange Moldova” S.A. valoarea acestor despăgubiri
integral.
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