
REGULAMENTL

de prestare a serviciilor prin reţeaua SUN TV (condiții generale pentru prestarea serviciilor)

1. Termeni utilizaţi

În scopul aplicării uniforme a prezentului Regulament şi ale altor acte ale SUN TV (în continuare - Operator) care

reglementează raporturile juridice apărute în legătură cu prestarea serviciilor, vor fi utilizate următoarele noţiuni:

Operator sau Sun Communications –„Sun Communications” S.R.L.

Abonat sau Client – persoana fizica sau juridica ce a încheiat cu Operatorul contract de prestări servicii de

comunicaţii electronice sau/si televiziune;

Spaţiul Abonatului – localul în care Abonatul utilizează serviciile reţelei Operatorului, precum: apartament, cameră,

casa particulara, orice alt tip de locuinţa sau oficiu, etc.

Reţeaua Operatorului – totalitatea mijloacelor tehnice prin intermediul cărora Operatorul prestează Abonatului

serviciile sale;

Serviciile Operatorului – servicii de comunicaţii electronice si televiziune, si servicii accesorii, prestate de către

Operator Abonatului în baza prezentului Regulament şi a contractului de prestări servicii;

Contul Abonatului – termen convenţional utilizat pentru evidenţa mijloacelor băneşti care urmează a fi plătite sau au

fost plătite în vederea executării condiţiilor contractului;

Reţeaua Abonatului – segmentul reţelei Operatorului, care constă din cablu, conectoare, prize, etc., situată în spaţiul

Abonatului.

Derivaţia Abonatului – punct convenţional de conexiune a reţelei Abonatului la reţeaua Operatorului . Punctul de

delimitare este amplasat în cutia de distribuţie a reţelei Operatorului;

Zona de deservire a reţelei – teritoriul în limitele căreia Operatorul prestează serviciile reţelei în corespundere cu

licenţa şi posibilităţile tehnice;

Echipamentul Operatorului – mijloacele tehnice ale Operatorului (sisteme de decodare, convertoare, modem-uri,

etc.) prin intermediul cărora Abonatului recepţionează serviciile reţelei Operatorului, instalate sau setate de către

lucrătorii tehnici ai Operatorului în spaţiul Abonatului.

Terminalele Abonatului – aparatajul de televiziune, radio, video, calculatoarele şi alte mijloace tehnice ale Abonatului,

compatibile cu reţeaua Operatorului;

Asistenţa tehnică – complex de lucrări executat de către Operator în vederea asigurării şi menţinerii calităţii

serviciilor prestate Abonatului;

Difuzare publică – oricare difuzare a emisiunilor transmise (retransmise) prin reţeaua Operatorului în locurile publice

sau de acces liber sau în locurile unde sunt prezente persoane ce nu fac parte din membrii familiei Abonatului;

Perioada de facturare – perioada de timp (egală de regulă cu o lună calendaristică, dacă planurile tarifare sau

condiţiile de prestare a anumitor servicii nu prevăd altfel) în cadrul căreia Abonatului i-au fost prestate sau urmează

a-i fi prestate serviciile reţelei Operatorului şi pentru care se calculează taxa de abonament, ce urmează să fie

achitată de către Abonat, inclusiv în avans;

2. Prevederi generale

2.1. Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova în scopul

reglementării raporturilor juridice între Abonat şi Operator apărute în legătură cu prestarea serviciilor reţelei

Operatorului. Regulamentul conţine norme obligatorii pentru toţi participanţii la relaţiile apărute în legătură cu

solicitarea prestării serviciilor reţelei Operatorului, semnarea şi executarea contractelor de prestare a serviciilor.

Regulamentul şi anexele la el formează un sistem unic de reguli de prestarea a serviciilor de către operator. În
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cazul în care anumite acte interne ale Operatorului contravin Regulamentului, se vor aplica prevederile

Regulamentului.

2.2. Operatorul deţine toate autorizațiile și licenţele necesare pentru prestarea serviciilor de comunicaţie.

Pentru prestarea serviciilor sale Operatorul poate contracta terţe persoane.

2.3. Operatorul asigură confidenţialitatea informaţiei obţinută de la Abonat . La asemenea informaţie se

atribuie informaţia cu caracter personal, utilizarea căreia fără acordul Abonatului poate cauza daune onoarei şi

demnităţii, reputaţiei personale sau bunului nume ale Abonatului. Cu excepţia cazurilor când Abonatul interzice

expres, Operatorul este în drept de a utiliza datele personale ale Abonatului în scopuri de publicitate, prezentarea

diferitor rapoarte, acţiuni de marketing etc, anunţând în mod public despre această utilizare . La solicitarea

autorităţilor competente, în cazurile prevăzute de lege, Operatorul va transmită informaţia ce se referă la Abonat .

Operatorul este în drept de a colecta, a generaliza, sistematiza şi publica informaţia referitor la practica utilizării

de către abonaţi a serviciilor reţelei sale (fără identificarea personală a Abonaţilor).

3. Conectarea la reţeaua Operatorului . Deservirea reţelei şi Abonaţilor

3.1. Conectarea la reţeaua Operatorului se efectuează în termenii coordonaţi, concomitent cu semnarea

contractului de prestări servicii.

3.2. În scopul prestării serviciilor reţelei, Operatorul realizează un complex de lucrări de conectare a

terminalelor Abonatului şi setări a serviciilor reţelei Operatorului. Complexul de lucrări de conectare include, în

caz de necesitate, montarea reţelei de cablu a Abonatului şi instalarea conectoarelor şi prizelor, potrivit regulilor

Operatorului. La cererea Abonatului, atunci când va fi posibil, Operatorul poate elabora un proiect individual al

reţelei Abonatului. În toate cazurile volumul lucrărilor efectuate, materialele şi echipamentul utilizat (cablu, prize,

conectoare etc.) se specifică în cerere-formular (pentru persoane fizice) sau în contract (pentru persoane

juridice). Lucrările sus-numite se efectuează după achitarea lor de către Abonat . Îndeplinirea lucrărilor privind

conectarea şi/sau setarea serviciilor reţelei Operatorului se confirmă prin semnarea cererii-formular (pentru

persoane fizice) şi actul de predare primire a lucrărilor (pentru persoane juridice).

3.3. În cazul conectării reţelei Abonatului deja existente, instalată şi configurată de altcineva, decât Operatorul,

acesta garantează calitatea corespunzătoare a serviciilor doar la derivaţia Abonatului . Deservirea tehnică a

reţelei în acest caz, la dorinţa Abonatului, se poate efectua în conformitate cu tarifele stabilite de Operator, în

dependenţă de volumul şi categoria lucrărilor efectuate.

3.4. Pentru imobilele care nu sunt conectate la reţeaua Operatorului, suplimentar la lucrările menţionate, se

îndeplinesc lucrări de proiectare, aprobare şi instalare a fragmentelor reţelei pentru conectarea spaţiului Abonatul

la magistrala reţelei Operatorului. Cheltuielile pentru efectuarea lucrărilor dare sunt suportate de către solicitanţi.

3.5. În cazul în care spaţiul solicitantul se află în afara zonei de deservire a reţelei Operatorului, acesta este în

drept să refuze încheierea contractului de prestare a serviciilor.

3.6. Prestarea serviciilor de acces Internet şi altor servicii interactive poate avea loc doar cu utilizarea reţelei

Abonatului montată de specialiştii Operatorului sau după testarea specială a reţelei existente în vederea verificării

corespunderii ei cerinţelor tehnice ale Operatorului.

3.7. Permutarea reţelei Abonatului deja montate se efectuează de specialiştii Operatorului la solicitarea

Abonatului, după achitarea de către Abonat a cheltuielilor corespunzătoare.

3.8. Dacă pentru recepţionarea serviciilor Operatorului este necesară montarea echipamentului suplimentar,

montarea acestuia şi setarea corespunzătoare a terminalelor Abonatului se efectuează de către specialiştii

Operatorului în conformitate cu tarifele pentru serviciile Operatorului.

4. Serviciile reţelei operatorului şi modul de prestare al lor



Sun Communications

REGULAMENT de prestare a serviciilor prin reţeaua companiei

Pagina 3 din 14

4.1. Serviciile reţelei Operatorului includ retransmiterea canalelor de televiziune, difuzarea emisiunilor TV

proprii, acordarea accesului la reţeaua Internet şi alte servicii de comunicaţii electronice, televiziune si accesorii.

Conţinutul serviciilor (numărul şi lista canalelor televizate din pachetele de servicii, viteza de acces internet şi

volumul şi preţul traficului etc.) este oferit de către Operator şi se specifică în contractul semnat cu Abonatul.

4.2. Prestarea serviciilor reţelei Operatorului începe după semnarea contractului, îndeplinirea de către

Operator a lucrărilor de conectare a terminalului(lor) Abonatului, achitării de către Abonat a lucrărilor respective şi

a taxei de abonament (plata în avans).

4.3. Prestarea serviciilor reţelei Operatorului este condiţionată de prezenţa terminalelor corespunzătoare ale

Abonatului şi de suficienţa mijloacelor financiare pe conturile Abonatului, precum şi de lipsa datoriilor pentru

servicii prestate şi lucrări efectuate.

4.4. Abonatul este obligat să respecte regulile de securitate electrică la utilizarea aparatajului, inclusiv de a

asigura la conectarea aparatajului/echipamentului la reţeaua electrică legătura cu pământul. Nerespectarea

acestor reguli sporeşte riscul influenţei negative a câmpului electromagnetic asupra sănătăţii, poate duce la

înrăutăţirea calităţii conexiunii, de asemenea la defectarea aparatajului/ echipamentului.

4.5. În caz de avarii legate de deteriorare reţelei Operatorului, Operatorul, din cont propriu efectuează

reparaţia şi restabilirea reţelei în cel mult 72 de ore.

4.6. Serviciu Televiziune prin cablu şi eter. Serviciul de televiziune include:

 conectarea terminalului Abonatului destinat recepţionării semnalului TV la reţeaua Operatorului;

4.6.1. Operatorul formează pachete de canale televizate (inclusiv tematice) cu tarife prestabilite, oferind

Abonatului posibilitatea de a contracta unul din ele.

4.6.2. Operatorul nu este responsabil pentru modificarea grilei de emisie a programelor retransmise.

4.6.3. Sistarea prestării serviciilor televiziunii se efectuează prin deconectarea reţelei Abonatului de la reţeaua

Operatorului. Abonatul nu este în drept să se deconecteze sau să reconecteze de sine stătător la reţeaua

Operatorului.

4.6.4. Abonatul nu este în drept să conecteze la reţeaua Operatorului mai multe terminale decât este

specificat în contract.

4.6.5. Abonatul nu este în drept să conecteze la reţeaua Operatorului terminale situate în alte spaţii, decât pe

adresa indicată în contract.

4.7. Serviciul Acces la reţeaua Internet prin intermediul reţelei Operatorului. Operatorul asigura nivelul

acceptabil de transport date prin protocolul IP.

4.7.1. Pentru a beneficia de serviciului de acces Internet Abonatul trebuie să fie conectat la reţeaua

Operatorului şi să contracteze unul din pachetele de servicii de televiziune prin cablu .

4.7.2. Calculatorul (în continuare – „terminalul”) prin care Abonatul intenţionează să beneficieze de accesul

la Internet urmează sa corespunda anumitor cerinţe tehnice care permit conectarea la reţeaua Internet.

Nerespectarea de către solicitant a acestor condiţii, constituie motiv pentru refuzul de a presta serviciul de acces

la Internet. În cazul în care Abonatul dispune de echipamentul necesar şi solicită instalarea lui de către lucrătorii

Operatoriului, ultimul nu va purta răspundere pentru funcţionarea echipamentului sau a calculatorului în general,

după instalarea dată.

4.7.3. Operatorul va pune la dispoziţia Abonatului un dispozitiv de interconectare pentru a asigura conectarea

terminalului la reţeaua Operatorului.

4.7.4. Operatorul este în drept să intervină în configuraţia soft al terminalului Abonatului pentru a seta

conexiunea la Internet. În asemenea cazuri Operatorul nu poartă răspundere pentru eventualele modificări în
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funcţionarea altor programe şi componente ale terminalului. Operatorul nu poartă răspundere pentru calitatea şi

legalitatea achiziţiei softului utilizat de către Abonat.

4.7.5. Operatorul nu poate fi responsabil de buna funcţionare a segmentelor de reţea Internet, care nu sunt

controlate de acesta.

4.7.6. Operatorul nu va garanta posibilitatea schimbului informaţional pentru Abonat cu nodurile şi server-

urile, care nu sunt disponibile permanent sau temporar prin reţeaua Internet.

4.7.7. Operatorul nu supraveghează fluxul de informaţie recepţionat de către Abonat prin reţeaua Internet, nu

poartă răspundere pentru recepţionarea de către Abonat a informaţiei nedorite, inclusiv care afectează

demnitatea Abonatului şi nu garantează că informaţia expediată sau recepţionată de către Abonat prin reţea sau

în afara ei, la fel ca şi conţinutul calculatorului Abonatului nu va constitui obiectul accesului nesancţionat din

partea terţelor persoane. Operatorul nu cenzurează şi nu poate fi responsabil de informaţia recepţionată de

Abonat din reţeaua Internet, inclusiv pentru cea abuzivă (nedorită) şi/sau cu caracter pronunţat sexual, precum şi

pentru informaţia defăimătoare pentru Abonat sau terţe persoane,

4.7.8. Operatorul consideră inadmisibil:

 expedierea contrar voinţei adresatului a scrisorilor electronice mai multor destinatari sau mai multor scrisori

aceluiaşi adresat;

 expedierea contrar voinţei adresatului a scrisorilor cu volum mai mare de o pagină sau care conţine ataşate

fişiere;

 expedierea contrar voinţei adresatului a scrisorilor electronice cu caracter publicitar, comercial (spam) sau a

scrisorilor cu conţinut indecent sau ofensator;

 amplasarea în oricare conferinţă Usenet sau altă conferinţă, forum sau listă electronică a articolelor care nu

corespund tematicii conferinţei în cauză;

 expedierea informaţiei destinatarilor care anterior şi-au exprimat dezacordul de a recepţiona acest gen de

informaţie;

 publicarea sau transmiterea informaţiei care conţine coduri dăunătoare (virusuri) sau care ar putea să încalce

lucrul normal al serverilor şi calculatoarelor;

 folosirea serviciilor reţelei pentru difuzarea informaţiei cu caracter ofensator pentru alţi participanţi la reţea,

inclusiv pentru colaboratorii Operatorului.

4.7.9. Operatorul îşi rezervă dreptul de a limita utilizarea resurselor şi serviciilor prestate Abonaţilor care

încalcă normele generale de folosire a reţelei Internet.

4.7.10. Pentru prima încălcare a regulilor enumerate în pct. 4.7.6. Abonatul va fi se preîntâmpinat despre

inadmisibilitatea unui asemenea comportament. La recepţionarea plângerilor repetate, prestarea serviciilor

Abonatului care a încălcat regulile se suspendă până la obţinerea explicaţiilor şi confirmării obligaţiei de a

respecta regulile generale de utilizare a reţelei. La recepţionarea plângerilor în masă, prestarea serviciilor se

întrerupe fără preîntâmpinare.

4.7.11. În caz de recepţionare a plângerilor în privinţa difuzării viruşilor şi a codurilor dăunătoare, prestarea

serviciilor Abonatului care încalcă regulile se suspendă şi la adresa lui se expediază o notă despre posibila

infectare a terminalului acestuia. Prestarea serviciilor se reia după confirmarea faptului că terminalul a fost

dezinfectat.

4.7.12. Operatorul asigură confidenţialitatea informaţiei transmise şi recepţionate de către Abonat în măsura

pe care o permit protocoalele de transmitere a datelor. Operatorul nu are dreptul de acces la informaţia

Abonatului difuzată prin reţeaua Operatorului şi utilizarea ei, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în
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vigoare. Operatorul nu are dreptul de a difuza datele de înregistrare a Abonatului, cu excepţia cazurilor când

aceasta se solicită în conformitate cu legislaţia în vigoare de către organele de stat competente.

4.7.13. La acordarea serviciilor de reţea Operatorul ia măsurile de rigoare pentru a asigura prestarea calitativă

a serviciilor pentru toţi Abonaţii . În scopul apărării intereselor altor Abonaţi şi asigurării calităţii serviciilor

prestate, Operatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda sau a întrerupe prestarea serviciilor unor Abonaţi în cazurile

dacă acţiunile lor atrag sau ar putea atrage înrăutăţirea calităţii serviciilor prestate altor Abonaţi.

4.7.14. Abonatul este consumator final şi nu poate oferi serviciile prestate de Operator terţelor persoane,

decât în cazul în care o asemenea posibilitate nu este specificată expres în contractul semnat cu Abonatul.

5. Drepturi şi obligaţii

5.1. Obligaţiile Operatorului:

 să asigure calitatea serviciilor prestate Abonaţilor prin reţeaua sa, în termenii stabiliţi, fără întreruperi, cu

excepţia perioadei necesare pentru efectuarea lucrărilor profilactice şi de reparaţie (întrerupere tehnică);

 să acorde asistenţă tehnică Abonatului, inclusiv deservirea pe garanţie şi post-garanţie a reţelei Abonatului, a

echipamentului procurat de la Operator şi montat de către lucrătorii Operatorului;

 să efectueze reparaţia reţelei Abonatului şi echipamentului la solicitarea Abonatului;

 să informeze Abonatul despre modificarea modului de prestare şi achitare a serviciilor reţelei, a lucrărilor

planificate efectuate de Operator nu mai puţin decât cu 30 de zile înainte de introducerea acestor modificări;

 să informeze Abonaţii despre serviciile prestate şi despre modificarea regulilor de prestare a lor.

5.2. Operatorul are dreptul:

 Să stabilească tarife pentru serviciile prestate asigurând aplicația uniformă ale acestora;

 în mod unilateral să modifice lista şi conţinutul serviciilor reţelei, tarifele la servicii şi lucrări, modul şi forma

achitării serviciilor reţelei; În acest caz Abonatul este în drept să renunţe la serviciile Operatorului imediat după ce

i-au fosta aduse la cunoştinţă modificările în cauză . Renunţarea nu înlătură obligaţia Abonatului de a achita

serviciile consumate până la rezilierea contractului şi deconectare .

 să suspende prestarea serviciilor în cazurile prevăzute de prezentul Regulament sau contractului de prestarea

serviciilor;

 să rezilieze contractul de prestare a serviciilor în mod unilateral în caz de încălcare din partea Abonatului a

condiţiilor contractului sau prevederilor prezentului Regulament.

5.2.1. Toate avizele privind modificarea sau completarea regulamentelor în vigoare ale Operatorului, ale

tarifelor, conţinutul serviciilor etc. se aduc la cunoştinţă Abonatului prin unul din următoarele moduri: prin poştă,

poştă electronică, fax, telefon în corespundere cu datele indicate în contractul de prestare a serviciilor, mass-

media, inclusiv prin reţeaua sa de televiziune sau prin publicarea modificărilor pe site-urile Operatorului.

5.3. Abonatul este obligat:

 să respecte prevederile prezentului Regulament şi ale contractului de prestare a serviciilor;

 să nu admită difuzarea publică a emisiunilor retransmise de Operator.

 să respecte regulile de exploatare a echipamentului montat de Operator şi terminalelor Abonatului;

 în termen şi în măsură deplină să achite serviciile şi lucrările prestate/efectuate sau care urmează a fi presate

/ efectuate (plata în avans), în conformitate cu tarifele la serviciile şi lucrările Operatorului;

 să asigure accesul colaboratorilor Operatorului (la prezentarea legitimaţiilor de serviciu) în spaţiul său pentru

conectarea, setarea, verificarea, reparaţia, deservirea tehnică a reţelei Abonatului sau/şi a echipamentului;
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 să anunţe Operatorul despre încetarea folosirii spaţiului, schimbarea proprietarului sau beneficiarului spaţiului,

despre schimbarea datelor de identitate, schimbarea numărului de telefon sau alte modificări de aşa gen;

5.3.1. În cazul în care echipamentul prin intermediul căruia se prestează serviciile Operatorului este transmis

Abonatului în folosinţă, Abonatul este obligat:

 să utilizeze echipamentul conform destinaţiei acestuia;

 să nu transmită echipamentul terţelor persoane;

 să menţină echipamentul în stare funcţională normală, să păstreze integritatea acestuia, să nu admită

deteriorarea sau defectarea acestuia, să înştiinţeze neîntârziat Operatorul despre orice defect sau deteriorare a

echipamentul, să nu efectueze reparaţia prin mijloace proprii;

 să compenseze Operatorului cheltuielile legate de reparaţia echipamentului şi/sau a cablului în cazul în care

defectul a apărut din vina Abonatului . În caz de deteriorare iremediabilă sau pierdere a echipamentul, Abonatul

este obligat să restituie Operatorului costul unităţii pierdute în conformitate cu tarifele stabilite de Operator;

Obligaţia dată persistă şi în cazul în care se constată că Abonatul a încălcat integritatea echipamentului

defectat/deteriorat.

 În caz de încetare a folosinţei echipamentului, să-l restituie Operatorului în starea în care a fost recepţionat,

ţinând cont de uzura normală.

5.4. Abonatul are dreptul:

 să primească de la Operator consultaţii în cadrul perioadei de valabilitate a contractului de prestare a

serviciilor;

 să suspende recepţionarea serviciilor reţelei în tot sau în parte, atunci când va fi posibil (cu excepţia susţinerii

tehnice) în modul prevăzut de prezentul Regulament şi contractul de prestare a serviciilor;

 să ceară înlăturarea defectelor în prestarea serviciilor;

 să primească informaţia veridică despre serviciile şi lucrările efectuate de Operator.

5.5. Abonatului i se interzice:

 să utilizeze echipamentul/serviciile în scopul difuzării publice, pentru crearea condiţiilor şi/sau acordarea

accesului la serviciile reţelei Operatorului terţelor persoane (inclusiv conectarea neautorizată la reţea a

terminalelor suplimentare), precum şi în alte scopuri interzise sau limitate de legislaţia în vigoare;

 să retransmită, să reproducă sau să folosească în alt mod programele televizate, cu excepţia utilizării

necomerciale în scopurile personale ale Abonatului;

 să întreprindă măsuri de acces de sine stătător la canalele TV codificate sau să transmită în acest scop

echipamentul terţelor persoane;

 să împiedice la înlăturarea defectelor sau la lucrul serviciului tehnic al Operatorului;

 să conecteze la reţea echipamentul şi aparatajul care nu este destinat pentru recepţionarea serviciilor reţelei

Operatorului;

6. Conectarea la reţeaua Operatorului . Încheierea, modificarea şi rezilierea contractelor . Suspendarea prestării

serviciilor . Deconectarea şi reconectarea

6.1. Contractele de prestare a serviciilor se negociază şi pot fi semnate cu oricare solicitant, conform

normelor şi posibilităţilor tehnice ale Operatorului.

6.2. Abonatul este obligat să facă cunoştinţă şi să semneze contractul de prestare a serviciilor.

6.3. Descrierea serviciilor contractate de Abonat se include în cererea-formular şi în contract . Abonatul este

în drept să solicite modificare serviciilor.
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6.4. Perfectarea locaţiunii echipamentului (în cazul în care aceasta se prevede de condiţiile contractului) are

loc în modul următor:

 denumirea echipamentului, mărimea chiriei, durata locaţiunii şi alte condiţii ale locaţiunii se determină după un

tarif stabilit;

 recepţionarea echipamentului de către Abonat se efectuează în baza unei menţiuni în cererea respectivă, ce

serveşte ca dovadă a recepţionării.

6.5. Prevederile prezentului Regulament, tarifele Operatorului, menţiunile în cerere şi în contract de locaţiune a

echipamentului în totalitatea lor constituie condiţiile esenţiale ale contractului de locaţiune a echipamentului.

Semnarea cererii şi a contractului de către Abonat şi Operator constituie dovada faptului că părţile au ajuns la un

acord comun în privinţa tuturor condiţiilor locaţiunii şi contractul de locaţiune a echipamentului indicat în cerere a

fost încheiat şi nu mai este necesară semnarea altor documente în legătură cu locaţiunea echipamentului.

6.6. Modificarea numărului de servicii se efectuează de la data indicată în cererea Abonatului coordonată cu

Operatorul.

6.7. Contractul de prestare a serviciilor încetează în baza temeiurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

6.8. Abonatul este în drept oricând să rezilieze contractul (inclusiv şi în cazul dezacordului cu modificarea

condiţiilor de prestare a serviciilor). Contractul se consideră reziliat din data înregistrării cererii scrise, cu

condiţia lipsei datoriilor pentru serviciilor presate.

6.9. În cazurile în care abonatul se mută la o altă adresă, la solicitarea lui, în lipsa datoriilor şi dacă este

posibil din punct de vedere tehnic locul prestării serviciilor poate fi schimbat.

6.10. Operatorul este în drept, în mod unilateral să rezilieze contractul de prestare a serviciilor în cazurile

prevăzute de prezentul Regulament.

7. Achitarea serviciilor

7.1. Achitarea serviciilor reţelei Operatorului se efectuează în conformitate cu tarifele şi procedurilor stabilite

de către Operator.

7.2. Achitarea se efectuează în baza facturilor sau notelor de plată expediate de către Operator Abonatului la

adresa poştală indicată în contract.

7.3. În cazul necesităţii îndeplinirii lucrărilor de către Operator pentru care nu sânt stabilite tarife, costul

lucrărilor se determină în conformitate cu calculele efectuate de Operator până la momentul începerii lucrărilor.

7.4. Calcularea mărimii plăţii se efectuează proporţional zilelor de prestare a serviciului pe parcursul primei

luni, dacă altceva nu este stabilit .

7.5. Operatorul este în drept să determine preţul serviciilor şi lucrărilor sale. Modul de calculare este

determinat de Operator de sine stătător. Operatorul va comunica abonaţilor despre orice modificare a tarifelor

stabilite.

7.6. În cazul în care în prima zi calendaristică a lunii la contul Abonatului nu sunt suficiente mijloace băneşti

pentru achitarea serviciilor, prestarea lor poate fi suspendată. Dacă prestarea serviciului în caz de insuficienţă de

mijloace băneşti nu a fost suspendată şi lipseşte cererea Abonatului de suspendare a serviciului, Abonatul este

obligat să achite serviciul în volum deplin.

7.7. În perioada în care prestarea serviciilor a fost suspendată la cererea Abonatului, plata pentru servicii nu

se încasează. Dacă serviciul reţelei nu a fost suspendat în modul prevăzut de prezentul Regulament, plata de

abonament se încasează în volum deplin, indiferent de faptul dacă Abonatul a utilizat serviciul sau nu.

7.8. Plata iniţială pentru serviciile Operatorului se constituie din plata pentru conectare şi plata de abonament.
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7.9. Atunci când prestarea serviciului presupune instalarea echipamentului, suplimentar la plata lunară se

achită şi chiria pentru echipament. Suspendarea serviciului nu exonerează Abonatul de obligaţia de plată chiriei

echipamentului.

7.10. Modul şi termenele achitării serviciilor sunt prevăzute de contract, regulamente, tarife, precum şi de alte

acte ce reglementează modul şi condiţiile prestării serviciilor concrete ale reţelei Operatorului.

7.11. Operatorul poate să de

7.12. Achitarea serviciilor de către Abonat se poate efectua prin oficiile comerciale ale Operatorului, precum şi

prin intermediul băncilor sau oficiilor poştale.

7.13. Pentru neachitarea în termen a obligaţilor de plată Operatorul este în drept să calculeze Abonatului

penalităţi de întârziere de până la 0,5% din suma datoriei.

8. Cereri şi reclamaţii

8.1. În caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligaţiilor de prestare a serviciilor de către

Operator, Abonatul este în drept să înainteze o reclamaţie motivată în conformitate cu regulamentul privind

examinarea reclamațiilor

8.2. Abonatul trebuie neîntârziat să anunţe Operatorul despre oricare greşeli depistate în facturile, notele de

plată sau alte documente de plată pentru prestarea serviciilor reţelei.

8.3. Părţile vor depune întreaga diligenţă în vederea soluţionării litigiilor care decurg din contractele de

prestare a serviciilor pe cale amiabilă. Dacă soluţionarea litigiilor nu va reuşi pe cale amiabilă, ele vor fi

soluţionate în instanţa de judecată competentă.

9. Răspunderea

9.1. Operatorul şi Abonatul poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a

obligaţiilor în modul şi condiţiile prevăzute de legislaţia RM în vigoare, prezentul Regulament şi contractul de

prestare a serviciilor.

9.2. În caz de încălcare de către Abonat a prevederilor ale prezentului Regulament, Operatorul este în drept

să ceară de la Abonat compensarea prejudiciului suportate de Operator în rezultatul acestor încălcări, inclusiv în

baza pretenţiilor persoane terţelor, precum şi plata pentru accesul neautorizat .

9.3. Abonatul este obligat să compenseze pierderile Operatorului survenite ca rezultat al încălcării din partea

Abonatului a obligaţiilor ce rezultă din contractul de prestare a serviciilor, sau săvârşirii acţiunilor (inacţiunilor)

care au cauzat pagube Operatorului . În asemenea cazuri Operatorul este în drept să ceară rezilierea contractului

de prestare a serviciilor în mod unilateral.

9.4. Operatorul nu poartă răspundere pentru:

 pentru calitatea necorespunzătoare a serviciilor prestate atunci când aceasta se datorează defecţiunilor

terminalelor Abonatului .

 incorectitudinea încasării sau restituirii sumelor băneşti în caz de completarea incorectă a documentelor de

plată de către Abonat;

 pentru calitatea nesatisfăcătoare a serviciilor prestate sau încălcarea termenelor de prestare a serviciilor ca

rezultat al utilizării din partea Abonatului a aparatajului sau echipamentului defectat au care nu corespunde

condiţiilor tehnice ale reţelei Operatorului, precum şi în caz de conectare de către Abonat a aparatajului sau

echipamentului cu încălcarea regulilor de conectare la energia electrică;

 în caz de deteriorare a reţelei de cablu sau a echipamentului Abonatului nu din vina Operatorului;

 în caz de survenire a circumstanţelor ce se află în afara voinţei Operatorului şi care nu au putut fi

preîntâmpinate sau evitate, sau care se află în afara sferei de activitate a Operatorului cum ar fi:
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o pagube cauzate drepturilor şi intereselor terţelor persoane prin acţiunile sau inacţiunile Abonatului;

o consecinţele legate de folosirea echipamentului procurat nu de la Operator;

o alte cazuri prevăzute de prezentul Regulament sau contractul de prestare a serviciilor.

9.5. Operatorul asigură funcţionarea reţelei pe perioada prestării serviciilor. Se consideră că serviciul a fost

prestat în mod corespunzător, dacă timpul sumar al întreruperilor în prestarea serviciilor lunar nu va depăşi 24 de

ore.

9.6. Abonatul garantează Operatorului că informaţia şi datele prezentate sunt complete şi veridice si rămâne

responsabil pentru autenticitatea şi corectitudinea informaţiei, precum şi pentru existenţa capacităţii necesare

semnării contractului de prestare a serviciilor.

9.7. Operatorul şi Abonatul se exonerează de răspundere pentru neîndeplinirea totală sau parţială a, obligaţiilor

sale dacă aceasta reprezintă cazuri de force majeure, la care se atribuie: acţiuni militare, acte teroriste,

imixtiunea autorităţilor publice, calamităţi naturale, precum şi alte circumstanţe excepţionale şi imprevizibile.

10. Prevederi speciale privind prestarea serviciilor de transport date (internet)

10.1 asigurarea accesului la serviciile de urgenţă şi la informaţiile privind localizarea apelantului

Sun Communications asigură clientului accesul nerestricționat la serviciile de urgență - prin apel la numărul unic

112 - iar informația de localizare clientului nu poate fi transmisă datorită existenţei limitărilor tehnice.

10. 2 informaţii legate de condiţii care limitează accesul la servicii şi aplicaţii şi/sau utilizarea acestora

Fiecare domeniu de tehnologie implicat în livrarea unui serviciu către clienţii finali are implementată propria

politică de gestionare a resurselor disponibile şi de prioritizare a unor categorii de trafic, în raport cu cerinţele

specifice impuse de categoria de aplicaţii care o utilizează. Dimensionarea fiecărui domeniu de tehnologie în

parte se face luând în calcul capacitatea maximă necesară susţinerii unui profil de trafic normal, evaluat pe baza

unui interval de observaţie de un an pentru eliminarea efectului sezonier, la care se adaugă o margine de

capacitate de rezervă, disponibilă pentru utilizare în cazul unor evenimente speciale (creşteri neprevizionate ale

traficului peste o anumită valoare într-un interval extrem de scurt de timp, apariţia unor defecţiuni ce au condus

la redirecţionarea traficului şi la suplimentarea capacităţii necesare pe un anumit segment). Sun Communications

asigură suplimentarea resurselor şi redimensionarea de capacitate în caz de necesitate, astfel încât impactul la

nivelul serviciilor oferite clienţilor finali să nu fie sesizabil.

Sun Communications monitorizează permanent gradul de încărcare a Reţelei, în scopul livrării unei experienţe

optime de utilizare a serviciilor oferite către clienţii finali. În cadrul procesului de dimensionare a capacităţii

tehnice şi a nivelului calitativ oferite de Reţea, Sun Communications respectă metodologia implementată

privitoare la regulile de dimensionare specifice tehnologiilor impactate, standardele existente în industrie, precum

şi analiza rezultatelor obţinute de către clienţii finali în planurile de îmbunătăţire şi de evoluţie a arhitecturii reţelei.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Sun Communications acordă clienților săi posibilitatea de a accesa și

distribui informații și conținut, de a utiliza și de a pune la dispoziție aplicații și servicii și de a folosi echipamente

terminale, conforme cu cerinţele esenţiale ale reglementărilor tehnice aplicabile, la alegere, indiferent de locația

utilizatorului final sau a furnizorului, ori de locația, originea ori destinația informațiilor, conținutului, aplicațiilor sau

serviciilor, oferite prin intermediul Serviciilor de transmisiune și/sau de acces la Internet fix furnizat acestora,

respectând procedurile, cerinţele şi garanţiile prevăzute de legislaţia care reglementează legalitatea conţinutului,

aplicaţiilor şi serviciilor.

Sun Communications nu blochează, nu încetinește, nu modifică, nu restricționează, nu interferează cu, nu

degradează şi nu discriminează conținut, aplicații sau servicii specifice ori categorii specifice ale acestora, cu

excepţia cazurilor în care acest lucru este necesar şi numai atât timp cât este necesar, pentru:
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a) a respecta legislația în vigoare sau măsurile menite să pună în aplicare legislația în vigoare, inclusiv hotărârile

judecătorești sau ale autorităților publice învestite cu competențe în materie;

b) a menține integritatea și securitatea Rețelei Sun Communications, ale serviciilor furnizate prin intermediul

acestei Rețele și ale echipamentelor terminale ale utilizatorilor finali; sau

c) a evita congestionarea iminentă a Reţelei Sun Communications şi/sau a atenua efectele congestionării

temporare ori excepţionale a acestei Reţele, cu condiţia că categoriile echivalente de trafic sunt gestionate în

mod egal.

În situaţia prezentată la litera a) de mai sus, clientul nu va avea acces la site-urile, aplicațiile, conținutul sau

serviciile care fac obiectul actelor menționate.

În cazul atacurilor sau amenințărilor, de exemplu, atacuri DoS/DDoS, falsificarea adreselor IP pentru a mima

elemente de Rețea sau pentru a permite comunicarea neautorizată, accesul neautorizat la elementele de Rețea

sau la echipamentele terminale conectate la Rețea, distribuirea de software malițios sau viruși, Sun

Communications poate aplica măsuri temporare de protecție la nivel de rețea, constând în:

a) filtrarea, limitarea sau chiar blocarea traficului de la sau către adresele IP sau plajele de adrese IP care sunt

sursele unui atac sau unei amenințări sau care sunt surse bine cunoscute ale unor astfel de atacuri sau

amenințări;

b) blocarea adreselor de IP sau a Serviciilor de transmisiune de date mobile și/sau de acces la Internet fix în

cazul unor comportamente suspecte (de ex.: comunicare neautorizată cu elementele Rețelei, falsificare de adrese

etc.);

c) blocarea anumitor porturi care constituie o amenințare la securitatea și integritatea Rețelei.

Aplicarea măsurilor de la litera b) de mai sus va avea loc numai pe durata atacului sau a amenințării. Accesul la

conținutul, aplicațiile sau serviciile găzduite de adresele IP care fac obiectul acestor măsuri poate fi blocat.

Conținutul, serviciile sau aplicațiile care utilizează porturile care prezintă o amenințare la securitatea sau

integritatea Rețelei Sun Communications pot deveni indisponibile în această perioadă.

10.3 explicație cu privire la viteza minimă, disponibilă în mod normal, cea maximă și cea promovată de

descărcare și de încărcare pe care o au serviciile de acces la Internet

Viteza minimă de transfer al datelor din standardul SM ETSI EG 202 057-4): cea mai mică rată de transmitere a

datelor pentru sensul de descărcare (download) şi, respectiv, pentru sensul de încărcare (upload), pe care un

utilizator final o poate experimenta în accesarea serviciului, potrivit prevederilor contractului sau ale condiţiilor

generale, după caz. În principiu, viteza reală, experimentată de utilizatorul final, nu trebuie să fie mai mică decât

viteza minimă de transfer al datelor, cu excepţia cazurilor de întrerupere a serviciului.

Viteza de transfer al datelor disponibilă în mod normal din standardul SM ETSI EG 202 057-4): rata de

transmitere a datelor pentru sensul de descărcare (download) şi, respectiv, pentru sensul de încărcare (upload),

pe care un utilizator final o poate experimenta în cea mai mare parte a timpului de accesare a serviciului, pe o

perioadă de timp definită. Viteza de transfer al datelor disponibilă în mod normal, experimentată de utilizatorul

final, nu trebuie să fie mai mică decât viteza minimă de transfer al datelor, cu excepţia cazurilor de întrerupere a

serviciului.

Viteza maximă de transfer al datelor (conform pct.5.2.3 lit.a) din standardul SM ETSI EG 202 057-4): cea mai

mare rată de transmitere a datelor pentru sensul de descărcare (download) şi, respectiv, pentru sensul de

încărcare (upload), pe care un utilizator final o poate experimenta cel puţin într-un interval de timp definit.
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Viteza estimată maximă de transfer al datelor: rata de transmitere a datelor în direcţia descendentă (download) şi

în direcţia ascendentă (upload), la nivel IP, pe care un utilizator final o poate experimenta în condiţii reale.

Această viteză se specifică separat, pe tip de tehnologii de reţea.

Viteza promovată de transfer al datelor: rata de transmitere a datelor pentru sensul de descărcare (download) şi,

respectiv, pentru sensul de încărcare (upload), pe care furnizorul o utilizează în informările cu scop comercial, în

promovarea ofertelor comerciale. Viteza promovată de transfer al datelor este egală cu viteza maximă de

transfer al datelor

Pentru a putea atinge Viteza minimă de transfer al datelor, Viteza de transfer al datelor disponibilă în mod

normal și Viteza maximă de transfer al datelor, Clientul trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele

condiții generale:

a) transmisia fişierelor de test specificate, realizată separat pentru sensul de descărcare (download) şi,

respectiv, pentru sensul de încărcare (upload), între echipamentul terminal al Clientului (echipament terminal de

test) conectat la Reţeaua relevantă a Sun Communications şi un server de test conectat la un nod naţional de

Internet Exchange public (MD Internet Exchange – MD-IX);

b) stația Clientului nu trebuie să prezinte probleme de software (viruși, malware, atacuri informatice

asupra echipamentelor Clientului etc.) și trebuie să aibă toate driverele actualizate la ultima versiune disponibilă

în momentul măsurătorilor;

c) utilizarea unui Cablu Ethernet UTP minim Cat5e /6, conform standardului IEEE 802.3ab sau conform

unor variante mai noi ale acestui standard; Lungimea cablului să nu fie mai mare de lungimea admisibilă pentru 1

Gbps pentru categoria corespunzătoare de cablu;

d) aplicaţia desktop folosită pentru teste (Speedtest by Ookla) trebuie actualizată la ultima versiune

disponibilă în momentul măsurătorilor;

e) nivelul de utilizare al procesorului / nucleu în timpul măsurătorilor trebuie să fie de maxim 60%;

f)Wi-Fi oprit și conectarea terminalului direct la echipamentul de retea (ONT / modem / router)

g) un singur PC conectat prin LAN/cablu UTP la modemul/router-ul Sun Communications;

h) niciun alt program consumator de bandă nu trebuie să funcționeze pe PC în momentul testelor (de ex.:

clienți FTP, streaming video, messaging, browsing, filesharing etc.);

i) pe aceeași legătură fizică să fie accesat doar serviciul de acces la internet fix;

j) deconectarea oricăror altor echipamente conectate la rețea care pot genera trafic de date (filesharing,

streaming, browsing de orice fel, messaging etc.).

Pentru a atinge Viteza de transfer al datelor disponibilă în mod normal și Viteza maximă de transfer al datelor,

Clientul trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții specifice:

Hardware: minim procesor Intel Core i3 sau similar, unitate stocare tip HDD sau SSD; interfața de rețea 1000

Mbps (full-duplex), memorie RAM: minim 2 GB, sistem de operare: Win 10 (sau mai nou);

Pentru a putea atinge Viteza minimă de transfer al datelor, Clientul trebuie să îndeplinească următoarele condiții

specifice:

(i) Hardware: minim procesor dual core sau similar (de ex.: Inter Core i3), unitate stocare tip HDD/SSD; interfață

de rețea 1000 Mbps, memorie RAM: minim 2 GB, sistem de operare: Windows 10 (sau mai nou);

(ii) Conectivitatea între placa de rețea PC clienți și CPE Sun Communications trebuie să fie de minim 1000 Mbps

full-duplex (în cazul abonamentelor cu viteză mai mare de 100 Mbps).



Sun Communications

REGULAMENT de prestare a serviciilor prin reţeaua companiei

Pagina 12 din 14

Măsurătorile vitezelor de transfer al datelor se vor realiza numai prin intermediul aplicației Speedtest by Ookla

care se poate descărca în varianta Windows. Clientul trebuie să dețină sau să creeze cont pe aplicația Speedtest

by Ookla și trebuie să fie conectat și autentificat în momentul realizării măsurătorilor.

Aplicația Speedtest by Ookla dedicată terminalelor fixe detectează și afișează o serie de factori ce pot afecta o

măsurătoare, după cum urmează:

a) Traficul de fundal a depășit o rată de 2% din viteza de download sau upload măsurată;

b) Media încărcării procesorului / nucleu în timpul testului a depășit valoarea de 60%;

c) Există mai puțin de 1000 Mbytes memorie RAM liberă.

10.4 nivelul minim de calitate a serviciilor de acces la Internet fix şi/sau de transport date fix

Dacă Părţile nu au convenit altfel, atunci în condiţiile unui semnal neafectat de factori ce sunt în afara controlului

Sun Communications, Sun Communications garantează următorii indicatori de calitate a Serviciilor sale de

acces la Internet fix, măsuraţi per linie: viteza maximă (promovată) de transfer al datelor, viteza minimă de

transfer al datelor şi viteza de transfer al datelor disponibilă în mod normal, pentru sensul de descărcare

(download) şi, respectiv, pentru sensul de încărcare (upload) corespunzătoare tipului de Reţea fixă Sun

Communications (tehnologiei pe care aceasta este bazată) şi tipului de Abonament utilizat.

Totodată pentru protejarea Reţelei, a resurselor Sun Communications, precum şi a celorlalţi clienţi, în cazul unor

atacuri de tip „Denial-of-Service” având ca ţintă adrese de Internet, Sun Communications îşi rezervă dreptul de

a lua măsurile ce se impun pentru minimizarea efectelor unor astfel de incidente. Măsurile pot include, fără a se

limita la, blocarea temporară în întreaga Reţea a adreselor sau claselor de adrese supuse atacului.

În cadrul contractului, Sun Communications este responsabilă pentru asigurarea disponibilităţii şi calităţii

Serviciilor exclusiv în Reţeaua Sun Communications, adică între Puncte terminale ale Reţelei Sun

Communications sau între Punctul terminal al Reţelei Sun Communications şi punctul de interconectare cu o altă

reţea de comunicaţii electronice. Sun Communications monitorizează gradul de încărcare a Reţelei în scopul de

a preveni deprecierea calităţii serviciilor. În acest scop, Sun Communications îşi rezervă dreptul, în limitele legii,

de a aplica proceduri de gestionare a traficului.

Viteza de transfer al datelor poate fi limitată de caracteristicile Echipamentului Terminal utilizat de Client.

Pentru tehnologia HFC/DOCSIS

Tipul abonamentului Viteza maximă de transfer al

datelor, Download / Upload

(Mbps)

Viteza de transfer al datelor

disponibilă în mod normal,

Download / Upload (Mbps)

Viteza minimă de transfer al

datelor, Download / Upload

(Mbps)

Abonamentul Internet +

TV Acasă 200 lei

90 / 9 80 / 8 60 / 4

Abonamentul Internet +

TV Acasă 250 lei

180 / 19 170 / 16 120 / 12

Abonamentul Internet +

TV Acasă 300 lei

270 / 29 260 / 24 180 / 12

Internet Acasă 200 lei 180 / 19 170 / 16 120 / 12

Internet Acasă 250 lei 270 / 29 260 / 24 180 / 12
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Sun Communications nu garantează o rată maximă a pierderii de pachete de date, o întârziere maximă de

transfer al pachetelor de date sau o variaţie maximă a întârzierii de transfer al pachetelor de date.

10.5 metodele de inițiere a procedurilor de soluționare a litigiilor, aflate la dispoziția utilizatorului final, în

cazul oricărei diferențe importante, permanente sau care se repetă la intervale regulate între performanța reală a

serviciului de acces la Internet referitoare la viteză sau la alți parametri de calitate a serviciului și performanța

indicată mai sus

Clientul având calitatea de consumator are dreptul la despăgubiri dacă a efectuat măsurători ale vitezelor de

transfer al datelor în condițiile stipulate mai sus , și dacă în urma lor se constată diferențe importante și

permanente/care se repetă la intervale regulate între vitezele măsurate și Viteza minimă, Viteza disponibilă în

mod normal sau Viteza maximă aferente abonamentului deținut de Client și cele menționate mai sus.

Se consideră că un Client a înregistrat diferențe importante dacă a efectuat minim 6 măsurători în decursul a 24

de ore, dintre care cel puțin una în intervalul orar 23:00 - 7:00 și se îndeplinește cel puțin una dintre condițiile

următoare:

(i) Clientul nu atinge valoarea minimă a vitezei de transfer al datelor în cel puțin două măsurători;

(ii) Cel puțin jumătate dintre măsurătorile efectuate de Client înregistrează valori ale vitezelor care nu depășesc

50% din viteza disponibilă în mod normal garantată.

Internet + TV Oficiu 400

lei

90 / 9 80 / 8 60 / 4

Internet + TV Oficiu 550

lei

270 / 29 260 / 24 180 / 12

Internet + TV Public 400

lei

90 / 9 80 / 8 60 / 4

Internet + TV Public 550

lei

270 / 29 260 / 24 180 / 12

Internet Oficiu 300lei 90 / 9 80 / 8 60 / 4

Internet Oficiu 450 lei 270 / 29 260 / 24 180 / 12
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Se consideră că diferențele sunt permanente sau se repetă la intervale regulate dacă se îndeplinesc următoarele

condiții în mod cumulativ:

(i) Clientul efectuează măsurători pe o perioadă de minim 5 zile, în decursul a 30 de zile consecutive, cel puțin

una dintre ele fiind o zi de week-end;

(ii) Clientul realizează cel puțin 6 măsurători pe zi, dintre care cel puțin o măsurătoare în intervalul orar 23:00 -

07:00;

(iii) utilizatorul nu atinge valoarea minimă a vitezei de transfer al datelor în cel puțin două măsurători sau cel

puțin jumătate din măsurători nu ating viteza de transfer al datelor disponibilă în mod normal sau nicio

măsurătoare nu atinge viteza maximă de transfer al datelor.

Clientul având calitatea de consumator poate solicita despăgubirile menționate mai sus în termen de maximum

30 de zile de la data ultimei măsurători. În acest scop Clientul va transmite Sun Communications, atașat

reclamației, în scris, prin mijloacele specificate în Procedura de soluționare a reclamațiilor, următoarele

documente/date:

a) Export-ul măsurătorilor efectuate în intervalul reclamat, descărcat din contul de utilizator al aplicației de

măsurare a vitezelor, în format csv sau pdf;

b) Capturi de ecran care să arate numărul de „liniuțe” al indicatorului puterii de semnal afișat pe ecranul

terminalului în momentul efectuării măsurătorilor;

c) Datele de identificare ale Clientului;

d) Viteza de transfer reclamată, conform tehnologiei în care s-au făcut măsurătorile.

În cazul prevăzut mai sus, Sun Communications oferă despăgubiri cu o valoare egală contravalorii Serviciului

neprestat sau prestat necorespunzător (adică părţii Plăţii Lunare şi a tarifului pentru Opţiunile adiţionale utilizate

de Client proporţionale numărului de zile în care Serviciul era indisponibil sau degradat (s-au manifestat

diferențele importante şi permanente sau care se repetă la intervale regulate) în decursul Perioadei de facturare

respective). Perioada de calcul al despăgubirilor cuprinde perioada în care au fost efectuate măsurătorile.

Despăgubirile se acordă prin creditarea Clientului în factura aferentă perioadei de facturare următoare celei în

care a fost soluționată reclamația de către Sun Communications . Acestea se acordă ca urmare a reclamaţiei

Clientului şi după analizarea în prealabil a tuturor circumstanţelor existente care justifică acordarea de

despăgubiri.

Clientul poate solicita rezoluţiunea Contractului în cazul în care Clientul având calitatea de consumator

înregistrează diferențe importante şi permanente sau care se repetă la intervale regulate între vitezele menționate

în contract pentru serviciul de acces la internet fix și vitezele măsurate ale acestuia și depune cel puțin o sesizare

validă pe lună, , având ca obiect astfel de diferențe, în decursul a 3 luni consecutive. Solicitarea de rezoluţiune se

va realiza printr-o notificare scrisă transmisă către Sun Communications cu cel puțin 30 de zile calendaristice

înainte de data rezoluţiunii.
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