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EXPERIENŢE ÎMPREUKĂ.

Serie.

CONTRACT DE ABONAMENT PENTRU SERVICIILE DE COMUNICAŢII 
ELECTRONICE TELEKOM ROMANIA MOBILE
încheiat între Telekom Remania Mobile Communications S.A. (Jelekom Remania Mobile") şi Client

Se completează cu litere de tipar:
1. HP CONECTARE: NouŢîlj Transfera Reactivarea Forţarea Cartela Telekom Remania Mobile a Cont Multiplu a 
Serviciu fix a

2. INFORMAŢII CLIENT > t ,

Domeniu de activitate
Sediu Social: Str,
Cod poştal:ouu iJuţiai.______ ________ ----------------------- -— ---------------
Tel r.nntar.t:^ ^ ffS //)/. r09 fax
Sediu Secundar: Str._____________________
Cod poştal:___________________________
Tel contact:,.___ .____________________ fax.

. Oraş.
. nn/^lZ^bl.SC.et.,

Judeţ/ Sector____
.ap..

. nr.
.adresă de email:
____ bl._____ SC. __ . et. .ap.

. Oraş. Judeţ/ Sector.
I ei uoniauu _____ ____
CUI/CIF 0(fl

.adresă de email:
____ Număr de ordine în Registrul Comerţului__________________________

___________________________ nr. de angajaţi: a 1-5 a 6-10' a 11-20 a 21-50 a Peste
Cifră de afaceri pe anul precedent: RON a 0-100.000 a 100.001-500.000 aSOO.OOl-l .000.000
1.000.001

Ani de activitate efectivă. 50
Peste

Capital Social:___________ __________ ^r_
Cont Bancar IBAN p-|^|/|/|£)|/?|/|^kfP(|Deschisla.4:^fif^^_.

3. INFORMAŢII: Reprezentant legal/0 împuternicit a
Numele şiprenumele S/2/ '7/> V£r/^_______________________________ ^_______
Tel. _________ C.I. Paşaport Serieeliberat ddata dce<£

4. OBSERVAŢII

5. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE
1) B.l./B.l./Paşaport 2) Act de spaţiu a
5) împuternicire a 6) Act constitutiv a
9) Autorizaţie de funcţionare a 10) Altele________

3) Factură telefon a 4. Factură utilităţi a 
7) Certificat constatator a 8) Certificat de înregistrare

6. DECLARAŢIE AGENT DE VÂNZARE
Cunoscând prevederile Codului Penal, certific că identificarea Clientului a fost făcută prin prezentarea actelor societăţii. Certific, de 
asemenea, că reprezentantul legal/împuternicitul a semnat în prezenţa mea şi că documentele justificative ataşate sunt copii ale 
originalelor.

W^is^ci/ h/h'4el4- W//LData . Agent de vânzări.

Semnătura agentului de vânzări.

3c/ps<p/>fNume prenume client

. Ştampila Telekom Romania Mobile 

________________ Ştampila
/gvd' 6 1// P &rl fCf

TELEKOM ROMf(î)iA MOBILE COMMUNICATIONS!

User
Evidenţiere

User
Evidenţiere

User
Evidenţiere

User
Evidenţiere

User
Evidenţiere

User
Evidenţiere

User
Evidenţiere

User
Evidenţiere

User
Evidenţiere

User
Evidenţiere

User
Evidenţiere

User
Evidenţiere

User
Evidenţiere

User
Evidenţiere

User
Evidenţiere

User
Evidenţiere

User
Evidenţiere



k)

l- ■ ■

CONTRACT TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.
CLAUZE CONTRACTUALE ESENŢIALE PENTRU PROFESIONIST!

In vigoare de Ia 15,04.2019

Contractul Telekom Romania Mobile Coinmunications (“Contractul”) - reprezintă prezentul acord scris, astfel cum este 
structurat mai jos, semnat de Client si Telekom Romania Mobile Communications S.A. ( Telekom Romania Mobile), prin 
intermediul caruia Telekom Romania Mobile oferă Clientului Servicii de comunicaţii electronice, prin intermediul Reţelei 
Telekom Romania Mobile.
Structura Contractului cuprinde: Prima Pagina a Contractului, Clauzele Contractuale Esenţiale Pentru Profesionişti, Termeni 
Generali ai Contractului de Abonament pentru Serviciile Prestate Profesioniştilor de către Telekom Romania Mobile, Anexa 
de Conectări Multiple.
Termeni Generali ai Contractului de Abonament pentru Serviciile Prestate Profesioniştilor de către Telekom Romania Mobile 
se afla la dispoziţia Clientului pe site-ul www.telekom.ro si pot fi oricând consultaţi, descărcaţi sau tipariti de către Client sau 
pot fi transmişi Clientului, la cerere, prin intermediul poştei electronice.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI. SERVICIILE TELEKOM ROMANIA MOBILE
1.1 Obiectul prezentului Contract il reprezintă furnizarea de către Telekom Romania Mobile către Client a Serviciilor de 
comunicaţii electronice in Reţeaua in care Telekom Romania Mobile operează in conformitate cu autorizaţiile si licenţele 
sale, 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana.
1.2 Clientul se mai poate informa despre Sei-viciile contractate sau despre alte servicii disponibile in Reţeaua Telekom 
Romania Mobile, sunând la Departamentul Relaţii cu Clienţii la numărul 1921 (număr apelabil din toate reţelele naţionale fixe 
si mobile, gratuit din reţelele fixe si mobile Telekom Romania/Telekom Romania Mobile si la tarif naţional din celelalte 
reţele fixe si mobile naţionale) sau vizitând site-ul www.telekom.ro
1.3 Condiţii de furnizare a Serviciului de Date
A. Gestionarea traficului de date in Reţeaua Telekom Romania Mobile (TKRM)
13.1. Conform legislaţiei in vigoare, masurile de gestionare a traficului de date pe care TKRM le poate aplica sunt (i) 
masuri rezonabile in scopul utilizării eficiente a resurselor Reţelei TKRM si optimizării calitatii globale de transmitere a 
datelor (ii) masuri aplicate exclusiv in următoarele scopuri: a) respectarea dreptului Uniunii Europene (UE) sau legislaţia 
naţionala conforma cu dreptul UE, b) protejarea integrităţii si securităţii Reţelei TKRM, a Serviciilor si a echipamentelor 
terminale ale utilizatorilor finali; c) pentru a evita congestionarea iminenta a Reţelei TKRM si a atenua efectele acesteia. 
1.3.2. TKRM poate aplica următoarele masuri de gestionare a traficului: (i) Interconectarea multipla (ii) Asigurarea caii 
optime de acces la internet, (iii) Limitarea vitezei de transfer a datelor după consumarea traficului recomandat, (iv)
Limitarea vitezei de transfer al datelor pentru o anumita categorie obiectiva de trafic, v) Redirectionarea traficului de date in 
caz de avarie, (vi) Inspecţia traficului de date presupune contorizarea traficului de date realizat de utilizatorul final prin 
folosirea anumitor aplicaţii, (vii) Redirectionarea sesiunii web; (viii) Mecanismul "header enrichment". (ix) Management-ul 
congestiei; (x) Utilizarea de categorii de trafic cu QoS diferit care beneficiază de tratament diferit in Reţea: (xi) Creşterea 
capacitatii Reţelei in concordanta cu utilizarea curenta si estimarea creşterii traficului de date.
1.3.3 Efectele gestionarii traficului de date. Masurile de gestionare a traficului pot duce la: (i) blocarea posibilităţii de 
accesare a anumitor conţinuturi, site-uri aplicaţii sau servicii; (ii) intreruperea temporala a sesiunii de date sau 
imposibilitatea realizării unei sesiuni de date; (iii) degradarea Indicatorilor tehnici si chiar imposibilitatea realizării 
anumitor acţiuni (de ex. descărcare de fişiere cu volum mare); (vi) transmiterea de date cu caracter personal, inclusiv a unor 
date de trafic/localizare ale Clientului către autorităţile competente, in baza unei solicitări transmise de acestea. Pentru 
cazurile de la literele i) - iii) se poate experimenta o creştere a timpului de incarcare la acces browsing sau imposibilitatea 
accesării la o calitate inalta/imposibilitatea accesării pentru aplicaţiile video streaming si pentru comunicarea interactiva 
audio si/sau video altele decât serviciile VoIP furnizate de TKRM.
B. Indicatori de calitate tehnici ai Serviciului de Date in reţeaua TKRM
1.3.4 Indicatorii de calitate tehnici ai Serviciilor de Date (“Indicatori tehnici”) sunt: (i) intarzierea de transferai pachetelor 
de date, (ii) variaţia întârzierii de transfer al pachetelor de date; (iii) rata pierderii de pachete de date; (iv) Viteza de transfer 
al datelor;
1.3.5 Impactul Indicatorilor tehnici asupra furnizării Serviciului de Date, in special in utilizarea conţinutului, aplicaţiilor si 
serviciilor. Degradarea Indicatorilor tehnici poate influenta in ponderi variabile calitatea Serviciului de Date si, in special, 
utilizarea conţinutului, a aplicaţiilor si a serviciilor (ex. viteza mica de transfer a fişierelor si imaginilor, creşterea timpului 
de incarcare a paginilor web, funcţionarea incompleta sau chiar imposibilitatea accesării anumitor apUcatii sau servicii 
pentm care este necesara o anumita valoare minima a vitezei de transfer cum ar fi serviciile de audio si video streaming, 
serviciile de videoconferinta, plaţi Online, televiziune pe mobil. Unele aplicaţii pot fi afectate semnificativ la degradări ale
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Indicatorilor tehnici, cum sunt aplicaţiile in timp real, voce si video care necesita o viteza de transfer ridicata si au cerinţe
foarte stricte referitoare la Întârzierea de transfer. Alte aplicaţii (HTTP, e-mail, transfer.
1.3.6 Vitezele de transfer al Datelor- Vitezele maxime estimate oferite de TKRM pentru Serviciile de Date, in fimctie de 
tehnologia utilizata pentru furnizarea Serviciului de Date (“Viteze Contractuale”) sunt: (i) 4G; 150 Mbps descărcare 
(downstream) si 50 Mbps incarcare (upstream); (ii) 3G: 21,1 Mbps descărcare (downstream) si 4,6 Mbps mcarcare 
(upstream); (iii) 2G: 200 kbps descărcare (downstream) si 100 kbps incarcare (upstream). Valorile Vitezelor contractuale au 
fost determinate si pot fi atinse strict in condiţiile prevăzute mai jos.
1.3.7 Metodologia de determinare a Vitezelor Contractuale- Viteza maxima estimata se determina ca valoarea maxitaa a 
tuturor vitezelor măsurate intr-un set de măsurători dintr-o anumita locaţie. Toate măsurătorile se efectuează in Conditii de 
exterior, in locuri degajate de obstacole. Măsurătorile se vor efectua cu un terminal smartphone care are specificaţii tehnice 
ce ii permit sa atinga Vitezele Contractuale conform capabilitatilor tehnice ale reţelei.
1.3.8 Factorii care influenţează obţinerea Vitezei Contractuale
Obţinerea Vitezelor Contractuale este influenţată de diverşi factori obiectivi, in afara controlului si răspundem TKRM; (i) 
Caracteristicile echipamentului terminal utilizat (capabilitatile tehnologice si limitările impuse de sistemul de operare al 
echipamentului terminal) - Viteza Contractuala nu poate fi atinsa daca echipamentul terminal al Clientului nu suporta 
viteza de transfer respectiva (de ex. un echipament terminal cu 2G nu poate atinge viteza de transfer corespunzătoare 4G) 
sau daca sistemele de operare nu sunt actualizate la ultima versiune valabila la momentul efectuării măsurătorilor. Utilizarea 
echipamentului terminal in modul “economisire baterie” poate impacta in mod negativ valoarea vitezei de transfer. In plus, 
terminalele cu care se fac măsurătorile trebuie sa aiba capabilitati compatibile cu standardul de cumulare a capacitatii pe 
mai multe frecvente (carrier aggi-egation). (ii) Distanta dintre echipamentul terminal si statia de baza. Pentru atingerea 
Vitezei Contractuale este necesar ca numărul de liniute (cerculete sau liniute pline ale indicatorului de semnal al 
terminalului) sa fie maxim, (iii) Supraaglomerarea sau congestionarea traficului se poate produce atunci când mai mulţi 
utilizatori finali acceseaza simultan serviciul de acces la internet, de regula la ore de vârf in intervalul 9:30 am- 21 .(30 pm. 
Prin urmare probabilitatea atingerii Vitezei Contractuale este mai mare in intervalul 22:30 pm si 7:00 am; (iv) Modul de 
utilizare al aplicaţiilor/ serviciilor de conţinut. Viteza de transfer se va reduce in cazul descărcăm si încărcării simultane de 
conţinut de pe internet, utillizarii de aplicaţii care generează trafic de date (de exemplu, programe messagmg, fileshanng,
browsing, videostreaming, videoconferinta); ^ ,
(v) Condiţiile meteorologice nefavorabile (vânt puternic, furtuna, ninsoare etc.) pot afecta semnificativ viteza de transfer al 
datelor, deoarece aceste conditii afecteaza calitatea legaturilor la serviciul de acces la internet prin intermediul reţelelor 
mobile; (vi) Condiţiile de propagare a semnalului radio. Transmiterea semnalelor radio electrice poate fi perturbata de surse 
radio electrice externe, de diferite obstacole (de ex., interferenţe si perturbaţii eventuale produse de alti opera.ton de 
comunicaţii electronice sau operatori radio/ TV, clădiri, tunele, denivelări accentuate ale solului, in prezenta lacunlor, mani, 
locaţiilor cu anomalii geomagnetice etc.), inclusiv din cauza caracteristicilor topografice ale terenului (obstrucţii, vai, 
defileu etc. ce pot perturba recepţia intr-o anumita locaţie) sau alti factori, calitatea serviciului de acces la intemet poate fi 
afectata si poate duce la scăderea vitezei de transfer, (vii) Mobilitatea utilizatomlui final pe durata unei sesiuni de date poate 
duce la intremperi ale serviciului de Date, dar si viteze de transfer mai scăzute datorita limitărilor legate de tehnologie;
(viii) Viteza proprie a paginilor web accesate de utilizatorul final. Viteza de transfer va fi viteza celui mai mcet segment in 
lanţul de legătură dintre utilizatorul final si conţinutul accesat, (ix) Conexiunea la internet a serverelor accesate 
calculatoarelor accesate (de exemplu, calculatoare dotate cu porturi USB 1.0 avand o rata de transfer a datelor limitata la 
1 5 Mbps prin standardul constructiv); (x) Situarea in alta arie de acoperire decât cea pentru tehnologia a cărei viteza face 
obiectul inasuratorilor. Incidenţa oricăruia dintre factorii menţionaţi mai sus poate duce la diferente intre vitezele efective si 
Viteza Contractuala, efectele asupra utilizării Serviciilor de Date fiind cele menţionate in Secţiunea B de mai sus.
Diferentele nesemnificative intre valorile vitezelor efective si Viteza Contractuala nu sunt de natura a afecta experienţa
utilizării Serviciului de Date oferit. . . . . „ • • . ;
1.3.9 Capitolelor privind Gestionarea Traficului de date in reţeaua TKRM, Indicaton de calitate tehnici ai Serviciulu 
Date in reţeaua TKRM, Vitezele de transfer al Datelor, Metodologia de determinare a Vitezelor Contractuale, Procedura pe 
care Clientul o poate urma pentru a măsură Viteza maxima estimata si pentru a constata eventuale diferente importante, 
permanente sau care se repeta la intervale regulate intre Vitezele maxime estimate reale si Vitezele Contractuale 
(“Procedura de măsurare”). Paşii necesari pentru efectuarea măsurătorilor si pe care Clientul trebuie sa ii urmeze pentru ca 
măsurătorile sa fie valide. Transmiterea reclamatiei. Soluţionarea reclamatiei. Efectele reclamatiei si Masun reparatorii 
sunt explicate si detaliate in conţinutul Termenilor Generali ai Contractului de Abonament pentru Servicule Prestate 
Profesioniştilor de către Telekom Romania Mobile.

2. ACTIVAREA SERVICIILOR
Clientul va avea acces la Serviciile Telekom Romania Mobile numai după semnarea Contractului, in termenul de 7 zile
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Contractului, conform Termenii Generali ai Contractului de Abonament pentru Serviciile Prestate Profesioniştilor de către 
Telekom Romania Mobile. In situaţia portarii, data activării reprezintă data la care s-a realizat portarea.

3. DURATA CONTRACTULUI
3.1 Prezentul Contract se încheie pentru o Perioada Iniţiala, astfel cum este menţionata in Anexa de Conectări Multiple.
3.2 După expirarea Perioadei Iniţiale Contractul se prelungeşte pentru o perioada nedeterminata in cuprinsul careia Clientul 
are posibilitatea de a solicita incetarea Contractului fara obligaţia de a plaţi costurile de Încetare Înainte de expirarea Perioadei 
Iniţiale.
3.3 In cazul in care Contractul inceteaza total sau parţial Înainte de expirarea Perioadei Iniţiale, din culpa sau la iniţiativa 
Clientului, Clientul va datora despăgubiri pentru Încetare prematura, conform art.8.2 de mai jos.

4. FACTURARE. PLATA
4.1 Ca regula generala, Telekom Romania Mobile va trimite lunar către Client factura cuprinzând (dar nu in mod limitativ): 
(i) contravaloarea abonamentelor lunare pentru Serviciile contractate, aferente lunii in curs calculate din ziua facturării; (ii) 
contravaloarea Serviciilor utilizate de Client in luna precedenta facturii respective; (iii) daca este cazul, contravaloarea unor 
Servicii de Administrare a contului Clientului.
4.2 Facturile de Servicii sunt emise in RON, la ultimul curs de vanzare EUR/RON pentru persoane juridice al ING Bank N.V. 
Amsterdam Sucursala Bucureşti din ziua anterioara datei facturării. Cursul va fi publicat zilnic pe site-ul www.telekom.ro. 
Plata facturii se va efectua de către Client lunar, inclusiv TVA, in termen de maxim 14 zile de la data facturării.
4.3 Facturile vor fi trimise Clientului prin posta la adresa specificata in Contract sau pot fi vizualizate/accesate de către Client 
in format electronic prin contul creat in aplicaţia My Account (https;//myaccount.telekom .ro) in situaţia in care Clientul a 
optat pentru modalitatea electronica de transmitere a facturii.
4.4 Pentru sumele neplatite la termen, Telekom Romania Mobile isi rezerva dreptul de a aplica penalitati, cu titlu de daune 
moratorii, in valoare de 0,5% calculate la aceste sume datorate, pentru fiecare zi de întârziere, incepand cu ziua următoare 
datei scadentei pana la data plaţii integrale a sumei datorate. Totalul penalităţilor pentru Întârziere poate depăşi cuantumul 
sumei asupra careia sunt calculate.
4.5 Telekom Romania Mobile va emite facturi detaliate, contra cost (Serviciu de Administrare), pentru Serviciile consumate 
numai daca Clientul solicita in mod expres aceasta atat la momentul incheierii Contractului cat si pe parcursul derulării lui. 
Facturile detaliate solicitate in timpul derulării Contractului se vor emite numai pentru perioada incepand cu data precedentei 
facturi fata de momentul solicitării. De asemenea, la cererea Clientului, Telekom Romania Mobile emite factura detaliata 
retroactiv, contra cost si numai pentru ultimele 6 facturi emise.
4.6 Clientul, prin prezentul, declara si accepta ca, in cazul in care acesta opteaza pentru transmiterea facturii numai in format 
electronic, notificările privind emiterea facturilor in format electronic se vor transmite numai prin email la adresa de email 
comunicata in acest sens de către Client.

5. RĂSPUNDEREA TELEKOM ROMANIA MOBILE
5.1 Telekom Romania Mobile va lua toate masurile necesare pentru a asigura accesul Clientului la Reţeaua si Serviciile sale 
in cele mai bune condiţii tehnice posibile, in conformitate cu autorizaţiile si licenţele sale. Calitatea si disponibilitatea 
Serviciilor Telekom Romania Mobile pot ti afectate de factori ce nu depind de Telekom Romania Mobile, cum ar ti: tipul 
echipamentului folosit de Client, obstructionari fizice locale, lucrări temporare, condiţii atmosferice, interferenţe radio si 
funcţionarea defectuoasa a altor reţele de telecomunicaţii la care Telekom Romania Mobile este interconectat, demontări ale 
antenelor de semnal Telekom Romania Mobile impuse priu decizii/acte normative emise de autoritati publice.
5.2 Telekom Romania Mobile răspunde exclusiv pentru Serviciile sale si, prin urmare, nu răspunde pentru serviciile oferite 

de terte parti, care fac uz, in orice forma, de Serviciile sale. Pentru evitarea oricărui dubiu, Telekom Romania Mobile nu 
răspunde pentru prejudiciile, de orice natura, suferite de Client in legătură cu serviciile terţilor, nu va răspunde fata de Client 
si/sau fata de terte parti pentru daune, pierderi de profit, câştiguri nerealizate si/sau nefructificarca imor oportunităţi de afaceri.

6. SUSPENDAREA SERVICULOR / REACTIVARE
6.1 Telekom Romania Mobile are dreptul de a suspenda sau restricţiona accesul Clientului la Servicii, cu notificarea 
Clientului (inclusiv prin apel direct sau SMS) sau fara notificarea Clientului, in funcţie de motivul suspendării, fara drept la 
despăgubiri pentru Client, in situaţiile prevăzute la art.lO din Termeni Generali ai Contractului de Abonament pentru 
Serviciile Prestate Profesioniştilor de către Telekom Romania Mobile, Telekom Romania Mobile poate aplica aceleaşi masuri 
pentru orice alte numere de telefon si orice alte Servicii furnizate de Telekom Romania Mobile si activate in contul aceluiaşi 
Client, indiferent daca acestea sunt in întârziere la plata sau nu, chiar daca motivele aratate la art. 10.1 din Termeni Generali 
au intervenit doar pentru un singur număr de telefon sau in legătură cu un singur Serviciu oferit de Telekom Romania Mobile
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6.2 Daca Clientul a fost suspendat pentru motiv de neplata, pentru ca Serviciile sa fie reactivate, Clientul va plaţi toate sumele 
datorate către Telekom Romania Mobile si neachitate la momentul solicitării de reactivare a Serviciilor.
6.3 Suspendarea temporara a Serviciilor nu exonerează Clientul de la plata valorii lunare a abonamentului sau a oricăror
sume datorate către TelekomRomania Mobile .

7. MODIFICĂRI ALE CONTRACTULUI
7.1 Telekom Romania Mobile isi rezerva dreptul de a modifica unilateral termenii prezentului Contract, cum ar ti tarile, 
penalitati/costuri de Încetare, caracteristici Servicii, incetare/suspendare Contract, despăgubiri, condiţii de folosire a 
Serviciilor, facturare/plata, garantii/plati in avans, răspundere, , in conformitate cu legislaţia romana in vigoare la momentul

T.i^TelekomRomania Mobile va informa Clientul despre modificările aduse la Contract cu cel puţin 30 de zile înainte de 
data la care modificările vor intra in vigoare. Telekom Romania Mobile va notifica modificarea Contractului prin orice mijloc 
prin care se poate considera, in mod rezonabil, ca aceasta notificare ajunge la cunoştinţa Clientului (de ex.; SMS, e-matl, 
scrisoare sau prin intermediul facturii care pot fi insotite de informări prin anunţuri radio, TV, pagina web).
7 3 In cazul in care modificările il afecteaza in mod negativ si daca nu accepta modificările propuse, Clientul are posibilitatea 
de a rezilia prezentul Contract fara obligaţia de a plaţi costuri de încetare înainte de expirarea Perioadei IniUale. Notificarea 
de incetare va fi trimisa de către Client in termen de cel mult 30 zile de la data notificării trimise de Telekom Romama Mobile 
cu privire la modificările aduse, in caz contrar considerandu-se ca respectivul Client a acceptat modificările propuse.
Clienml declara prin prezentul ca a luat cunoştinţa si accepta tarifele standard aplicabile. Detalii se găsesc si pe site-ul 
www.telekom.ro

8. ÎNCETAREA CONTRACTULUiySERVICULOR , . ,
8.1 Clientul poate solicita încetarea Contractului sau a unei parti din Serviciile contractate (de exemplu dezactivarea doar m 
parte a unor Cartele SIM sau a unor Fluxuri El), printr-o notificare scrisa si a cărei dovada poate fi făcută, adresata Telekom 
Romania Mobile cu cel puţin 30 de zile mainte de data de la care doreşte ca încetarea sa-si producă efectele.

8.2 In cazul in care Clientul doreşte încetarea Contractului înainte de sfârşitul Perioadei Iniţiale, acesta va fi obligat sa 
plateasca costurile de incetare înainte de expirarea Perioadei Iniţiale, prevăzute la art.13.4 dm Termem Generali ai 
Contractului de Abonament pentru Serviciile Prestate Profesioniştilor de către Telekom Romania Mobile:

8.2.1 In cazul in care se dezactivează 1 (una) sau mai multe Cartele SIM înainte de expirarea Perioadei Iniţiale stabilita pentru 
fiecare Cartela SIM, din orice motiv menţionat la articolele 13.1, 13.2 sau 14.1 din Termenii Generali ai Contractului, va 
percepe Clientului costuri de incetare a relaţiei contractuale înainte de expirarea Perioadei Iniţiale, reprezentând suma tuturor 
abonamentelor lunare si a extraoptiunilor activate (extraoptiuni pentm care nu a expirat Perioada Iniţiala) pana la expirarea
Perioadei iniţiale.

8 2 2 In cazul in care Cartelele SIM/Echipamentele/Serviciile Telekom Romania Mobile sunt utilizate in alte scopuri decât 
cele pentm care au fost oferite Clientului, prin oricare din mijloacele prevăzute la articolele 8.9 si 8.1°:ipnvin<i folosirea 
abuziva a serviciului, din Termenii Generali ,Telekom Romania Mobile este indreptatit la o despăgubire de 3.500 RON per 
Cartela SIM daca nu se prevede altceva, contrar, specific unui anumit tip de Serviciu

8.2.3 Serviciul conex de înlocuire a Cartelei SIM pierdute/furate/deteriorate se va tarifa conform politicii comerciale a 
Telekom Romania Mobile.

8.3 Fara a aduce atingere dreptului Telekom Romania Mobile de a rezilia Contractul, pentm incalcarea de către Client a 
obligaţiilor sale contractuale, Clientul fiind de drept in întârziere prin simpla neexecutare a obligaţiilor, Telekom Romania 
Mobile este indreptatit sa considere Contractul reziliat de drept, fara punere in întârziere si/sau preaviz, drept de compensaţie 
sau despăgubiri pentm Client, in situaţiile stabilite la articolul 14 din Termenii Generali.
8 4 Telekom Romania Mobile poate denunţa prezentul Contract, prin transmiterea unei notificări către Client, sub forma unei 
scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu 30 de zile înainte de incetarea efectiva a Contracmlui. Clientul nu este 
indreptatit la plata niciunei penalitati sau orice alte despăgubiri, in cazul in care aceasta denunţare umlaterala intervine după 
expirarea Perioadei Iniţiale.

9'lLoTk:e neînţelegere apamta in legătură cu prezentul Contract, incluzând orice inculcare a acestuia, va fi rezolvata pe cale
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10. ALTE CLAUZE
10.1 Documentele ce reglementează achiziţia si modalitatea de plata a terminalului de către Client la data semnării 
Contractului, completează Contractul, si constituie, in acelaşi timp, un accesoriu al acestuia.
10.2 Prin semnarea prezentului, persoana semnatara din partea Clientului declara ca are puterea de a reprezenta Clientul la 
semnarea prezentului si de a-1 angaja in relaţiile care decurg din semnarea prezentului
10.3 Prevederile prezentului document. Clauze Contractuale Esenţiale pentru Profesionişti, Prima Pagina a Contractului, 
Anexa de Conectări Multiple si Termenii Generali ai Contractului de Abonament pentru Serviciile Prestate Profesioniştilor 
de către Telekom Romania Mobile, reprezintă Contractul in integralitatea sa .

Am primit originalul prezentului Contract, astazi, / / data semnării.
L/r/lirAT/'ri/Bli

Client Telekom Romania Mobile Communications S.A.

Prin.9’.C/.7P.r/.4P/
S rro/i V t

L// /
Prin ................................................
(reprezentant legal / Împuternicit)

Semnătură si stampila

^o^c/aa - Vf'fOf/lr

\ si stampila
'rr

Semnătură si stampila ^ 
Mj ' /iQe/a T’rf

^frec^r Oe^nerc?/ Ac/zc/Ac/
Oric/nso -Tr)oA/e
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T ■ ■ EXPERIENŢE ÎMPREUNĂ.

TERMENII GENERALI Al CONTRACTULUI DE ABONAMENT PENTRU SERVICIILE PRESTATE PROFESIONIŞTILOR DE 
CĂTRE TELEKOM ROMANIA MOBILE

Versiune in vigoare incepand cu data de 01.01.2019
1. DEFINIŢII GENERALE
1.1 In prezentul Contract, termenii folosiţi cu majuscula vor avea următorul inteles:
Activare - reprezintă accesul Clientului la Serviciile contractate in baza prezentului Contract.
Anexa de Conectări Multiple - reprezintă documentul .parte integranta din Contract, prin care sunt menţionate atat 
Cartele SIM/numerele de telefon asignate Clientului precum si tarifele Serviciilor contractate , regulile de consum ale 
serviciilor contractate , durata perioadei iniţiale sau alte detalii relevante pentru desfasurarea Contractului precum si 
responsabilul de plata facturilor, declaraţiile Clientului, etc.
Client - reprezintă persoana juridica, semnatara a Contractului, si ale cărei date de identificare se regăsesc in prima 
pagina a prezentului Contract.
Telekom Romania MobilefTKRM) - reprezintă societatea comerciala Telekom Romania Mobile Communications SA, cu 
sediul in Splaiul Independentei nr. 319G, SEMA Parc, Clădirea Atrium House, etajele 1 - 2, Sector 6, Bucureşti, 
înregistrata la Registrul Comerţului cu nr. J40/433/1999, cod de inregistrare fiscala RO11952970, operator de date cu 
caracter personal in baza Notificării nr. 3076, cont bancar RO04 INGB 0001 0001 7362 8951 deschis la Banca ING 
Bank, capital social subscris si varsat 1.593.747.510 RON, din care capital social varsat 1.269.560.000 RON si 
87.500.000 EUR.
Contractul - reprezintă acordul încheiat intre Client si Telekom Romania Mobile, prin intermediul caruia Telekom 
Romania Mobile oferă Clientului Servicii de comunicaţii electronice, prin intermediul Reţelei Telekom Romania Mobile, 
Structura Contractului cuprinde Prima Pagina a Contractului, .Clauze Contractuale Esenţiale pentru Profesionişti, 
Termenii Generali ai Contractului de Abonament pentru Serviciile Prestate Pofesionistilor de către Telekom Romania 
Mobile, Anexa de Conectări Multiple,
Frauda - reprezintă orice acţiune sau inacţiune a Clientului care (i) constituie o incalcare sau o tentativa de incalcare a 
obligaţiilor sale contractuale sau legale, cu intenţia de a produce fie companiei Telekom Romania Mobile 
Communications S.A. fie unui tert, un prejudiciu de orice natura sau de a obţine un folos necuvenit pentru sine sau 
pentru altul; sau (ii) are drept consecinţa producerea unui asemenea prejudiciu sau obţinerea unui asemenea avantaj. 
Garanţie - reprezintă suma pe care Telekom Romania Mobile o poate solicita Clientului sa o plateasca, la activare sau pe 
parcursul executării Contractului, ţinând cont dar fara a se limita la: (i) relaţiile contractuale anterioare ale Clientului cu 
Telekom Romania Mobile respectiv cu terte parti, conform informaţiilor din Preventel; (ii) bonitatea Clientului; (iii) 
solicitarea Clientului de a avea acces la anumite Servicii Adiţionale fata de cele activate la momentul contractării 
abonamentului (Roaming, facilitatea de a efectua convorbiri internaţionale etc.); (iv) in caz de conectări multiple; (v) 
depăşirea Limitei de Credit, etc.
Limita de credit - reprezintă valoarea stabilita de către Telekom Romania Mobile la activare sau modificata pe parcursul 
executării Contractului (in funcţie de solvabilitatea Clientului, de relaţiile contractuale anterioare cu Telekom Romania 
Mobile sau cu terte parti, valoarea Serviciilor consumate de Client in ultimele luni, precum si in funcţie de planul tarifar 
ales), după depăşirea careia Telekom Romania Mobile poate solicita Garanţii suplimentare sau efectuarea de plaţi 
intermediare.
Perioada Iniţiala - reprezintă perioada minima contractuala la care Clientul se angajeaza conform Anexei de Conectări 
Multiple, aferenta fiecărui Serviciu in parte contractat, si in cadrul careia Clientul nu are dreptul de a denunţa Contractul, 
decât sub sancţiunea de a plaţi costuri de incetare prematura a Contractului: prin Perioada Iniţiala se intelege si orice 
prelungire ulterioara a acesteia.
Preventel - reprezintă un sistem de evidenta a clienţilor cu datorii rezultate din achitarea cu intarziere sau neachitarea 
facturilor sau in cazul savarsirii unui caz de frauda.
Portabilitatea numerelor - reprezintă posibilitatea Clientului de a-si păstră Numărul de telefon, la cerere, atunci când 
acesta schimba furnizorul de servicii de comunicaţii electronice,
Portarea- reprezintă trecerea Clientului de la reţeaua unui furnizor de servicii de comunicaţii electronice in reţeaua unui 
alt furnizor de astfel de servicii, solicitând in mod expres pastrarea Numărului sau de telefon.
Reţea - reprezintă reţeaua de comunicaţii electronice, apartinand Telekom Romania Mobile, in care Telekom Romania 
Mobile operează in conformitate cu autorizaţiile si licenţele sale sau reţeaua apartinand unui partener Telekom Romania 
Mobile, prin intermediul careia Telekom Romania Mobile a dobândit dreptul de a furniza Serviciile.
Servicii - Reprezintă toate serviciile de comunicaţii electronice oferite de Telekom Romania Mobile către Client prin 
intermediul Reţelei Telekom Romania Mobile sau prin intermediul reţelelor partenerilor de Roaming ai Telekom
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Romania Mobile (daca este cazul), in baza Contractului, incluzând, după caz. Serviciile mobile de voce. Serviciile fixe de 
voce. Serviciile de date. Descrierea Serviciilor contractate de Client precum si condiţiile de utilizare ale acestora, se 
regăseşte in Anexa de Conectări Multiple.
Servicii de Administrare - reprezintă acele servicii, altele decât Serviciile de comunicaţii electronice, prestate de către 
Telekom Romania Mobile la solicitarea Clientului in vederea administrării contului Clientului (ex: schimbarea numărului 
de telefon, transferul de responsabilitate, facturarea detaliata, schimbare cartela SIM, etc).
Utilizator final - reprezintă persoana fizica desemnata de Client sa beneficieze, in tot sau in parte, de Serviciile 
contractate de Client prin prezentul Contract
Minut naţional reprezintă minutul care se poate utiliza pentru a efectua apeluri către orice destinaţii fixe sau mobile de pe 
teritoriul României, inclusiv in cadrul Reţelei.
Minut International reprezintă minutul care se poate utiliza pentru a efectua apeluri către destinaţii fixe sau mobile din 
afara teritoriului României.
Minut in afara Reţelei reprezintă minutul care se poate utiliza in cadrul apelurilor iniţiate din Reţeaua Telekom Romania 
Mobile si terminate in reţelele altor operatori de comunicaţii electronice fixe sau mobile de pe teritoriul României.
Minut in Reţea reprezintă minutul care se poate utiliza in cadrul apelurilor iniţiate din Reţeaua Telekom Romania Mobile 
către destinaţii fixe sau mobile tot din interiorul Reţelei Telekom Romania Mobile.

1.2 Definiţii Specifice
Cartela SIM - reprezintă suportul fizic oferit Clientului după semnarea Contractului si care, introdus intr-un echipament 
terminal de telecomunicaţii (GSM/UMTS), permite conectarea la Reţea, precum si accesul la Servicii.
Numărul mobil de telefon ( MSISDN) - reprezintă numărul a cărui folosinţa este oferita Clientului, fie de către Telekom 
Romania Mobile, după semnarea Contractului, fie de către un alt furnizor de servicii de comunicaţii electronice, in cazul 
in care Clientul este portat in Reţeaua Telekom Romania Mobile, cu scopul ca Serviciile mobile de voce sau Serviciile de 
Date sa ii fie oferite Clientului.
Serviciile mobile de voce - reprezintă serviciile oferite la un punct mobil prin care Telekom Romania Mobile asigura 
Clientului posibilitatea iniţierii si/sau primirii de apeluri naţionale si/sau internaţionale sau in Roaming si transportul 
direct si in timp real al vocii prin intermediul Reţelei Telekom Romania Mobile pana la un alt utilizator conectat la 
Reţeaua Telekom Romania Mobile sau pana la punctul de interconectare cu o alta reţea de comunicaţii electronice. 
Servicii mobile de date - reprezintă serviciile oferite de Telekom Romania Mobile prin intermediul Reţelei si care oferă 
Clientului posibilitatea de a avea acces la internet si de a transmite/recepţiona date, folosind tehnologiile LTE, UMTS, 
EDGE sau GPRS, in funcţie de aria de acoperire a fiecăreia dintre aceste tehnologii sl celula la care Clientul/Utilizatorul 
Final se conectează. Prin Servicii mobile de date se intelege si transmiterea de mesaje scurte scrise (SMS).Serviciul 
Roaming - reprezintă Serviciul care permite Clientului sa primească si sa efectueze convorbiri si/sau transmisii de d^^ 
sau mesaje scrise când se afla in străinătate, daca se afla in aria de acoperire apartinand unui operator cu care Telekcr: 
Romania Mobile a încheiat un contract in acest sens. Din data de 15.06.2017, cu excepţia cazului in care Abonatul 
opteaza explicit pentru o oferta alternativa de roaming, se vor aplica tarifele standard de roaming ("Roaming Grupa 0" 
si/sau "Roaming Avantaj"). Lista actualizata a tarilor si operatorilor in reţelele carora este posibila folosirea acestui 
serviciu este pusa la dispoziţia Abonatului de către Telekom Romania Mobile prin site-ul oficial www.telekom.ro. sau 
prin Departamentul de Relaţii cu Clienţii la solicitarea expresa a Clientului. Telekom Romania Mobile nu este 
răspunzătoare si nu va asigura in Roaming, inclusiv Grupa 0, acele beneficii disponibile naţional care, din motive ce nu 
sunt sub controlul Telekom Romania Mobile, nu sunt disponibile si in Roaming (de ex. accesul la Serviciile de 
Conţinut)."
"Roaming ca acasa" reprezintă dreptul Abonatului, incepand cu 15.06.2017, de a utiliza Serviciile de Voce, SMS si/sau 
Date de care beneficiază la nivel naţional conform Contractului, in tarile din Spaţiul Economic European (Grupa 0) fara 
costuri suplimentare, sub condiţia respectării Politicii de Utilizare a Serviciilor in Roaming prevăzută in Secţiunea 22. De 
exemplu, daca in baza Contractului Abonatul beneficiază de 1.000 de minute naţionale după consumarea carora se 
aplica tarifele standard in afara Reţelei, Abonatul va putea utiliza minutele si in Roaming in aceleaşi condiţii.
In cazul Serviciilor de Date, pentru utilizarea in Roaming se poate aplica o limita maxima a volumului de date disponibil 
in Roaming, conform prevederilor Anexei de Conectări Multiple.
"Roaming Avantaj" reprezintă tarifele pentru Servicile de Roaming utilizate de Abonat in afara Spaţiului Economic 
European (Grupele 1-6), aplicabile din data de 15.06.2017.
Senricii de Conţinut- reprezintă serviciile de acces la informaţii si/sau servicii informaţionale si de divertisment oferite de 
Telekom Romania Mobile sau de partenerii acestuia prin intermediul Reţelei Telekom Romania Mobile .
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Roaming Grupa 0 reprezintă dreptul Abonatului, începând cu 15.06.2017, de a utiliza Serviciile de Voce, SMS si/sau 
Date de care beneficiază in afara Reţelei conform Contractului, in Roaming Grupa 0 fara tarife suplimentare, sub 
condiţia respectării Politicii de Utilizare a Serviciilor in Roaming prevăzută in Contract. In cazul Serviciilor de Date, se 
poate aplica Limita de Date in Roaming, conform prevederilor din Termenii Generali ai Contractului 
Pachet Promotional- reprezintă pachetul de Sen/icii contractate de Client la activarea/prelungirea unui Contract de 
abonament pentru serviciile Telekom Romania Mobile împreuna cu achiziţia unuia sau mai multor terminale in condiţii 
promotionale. Pentru scopurile prezentului Contract, orice referire la terminal in contextul unui Pachet Promotional va fi 
interpretata ca o referire la toate terminalele incluse in Pachetul Promotional.
EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) - este o tehnologie ce permite conectarea permanenta la internet prin 
intermediul reţelei radio.
GPRS (General Packet Radio Service) - este o tehnologie care oferă posibilitatea transmiterii, respectiv primirii pachetelor 
de date cu ajutorul echipamentelor compatibile (ex: telefonul mobil, cârd de date, modem USB) permiţând conectarea 
permanenta la internet prin intermediul reţelei radio.
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) - reprezintă o tehnologie de generaţia a 3-a (3G) ce permite 
conectarea permanenta la internet prin intermediul reţelei radio.
4G (fourth generation)- reprezintă o tehnologie de generaţia a 4-a ce permite conectarea permanenta la internet prin 
intermediul reţelei radio
Viteza maxima estimata de transfer al datelor ('Viteza maxima estimata") reprezintă rata de transmitere a datelor pe care 
un utilizator final o poate experimenta in condiţii reale. Viteza maxima estimata de transfer al datelor este viteza calculata 
la nivel IP.
Viteza promovata de transfer al datelor reprezintă rata de transmitere a datelor pe care TKRM o utilizează in informările 
cu scop comercial, in promovarea ofertelor comerciale. Viteza promovata este egala cu Viteza maxima estimata.

1.2.1 ARIA DE ACOPERIRE
1.2.1(i) Aria de acoperire, asa cum este descrisa in materialele de prezentare ce pot fi găsite in magazinele Telekom 
Romania Mobile, diferă in funcţie de celula radio la care Clientul/Utilizatorul Final se conectează in momentul folosirii 
Serviciilor mobile de voce si a Serviciilor mobile de date si se poate modifica in funcţie de dezvoltarea reţelelor, de 
specificul propagării undelor radio si de existenta obstacolelor naturale (munţi, păduri, lacuri, precipitaţii etc.) sau factori 
artificiali, (construcţii etc.) precum si de specificaţiile tehnice ale Reţelei si ale echipamentelor folosite de Client, care pot 
determina variaţii fata de harta prezentata.
1.2.1 (ii) Clientul se poate informa despre aria de acoperire a Serviciilor mobile de voce si a Serviciilor mobile de date, 
precum si de gradul de acoperire pentru fiecare tehnologie in parte, prin intermediul Departamentului de Relaţii cu 
Clienţii sau accesând pagina de internet www.telekom.ro, precum si din magazinele Telekom Romania Mobile si ale 
partenerilor Telekom Romania Mobile . Clientul declara ca accepta aria de acoperire cu toate variaţiile prezentate mai 
sus si ca hărţile prezentate au o valoare informativa dar nu pot reda cu exactitate nivelul de calitate al Serviciilor.

1.2.2. CARTELA SIM
1.2.2.1 Reţeaua Telekom Romania Mobile si Serviciile mobile de voce si de date sunt accesibile Clientului numai prin 
intermediul Cartelei SIM, predata Clientului după semnarea Contractului, pentru a fi folosita in conformitate cu termenii 
prezentului Contract.
1.2.2.2 Accesul la Cartela SIM este protejat de doua coduri secrete, PIN (Număr Personal de Identificare) si PUK (Număr 
Personal de Deblocare) care nu vor fi dezvăluite către terte persoane si care vor fi folosite de către Client numai in 
conformitate cu instrucţiunile puse la dispoziţie de Telekom Romania Mobile, in caz contrar Telekom Romania Mobile 
nefiind responsabil pentru eventualele daune produse.
1.2.2.3 Clientul nu dobândeşte nici un drept de proprietate asupra Cartelei SIM sau asupra informaţiilor pe care aceasta 
le conţine, cu excepţia informaţiilor pe care Clientul le-a înregistrat pe Cartela SIM si de care este singur răspunzător. 
Clientul se angajeaza sa nu vanda, închirieze, distrugă sau deterioreze Cartela SIM,
1.2.2.4 Clientul va lua toate masurile necesare pentru a evita utilizarea Cartelei SIM in mod neadecvat. Responsabilitatea 
atat fata de Telekom Romania Mobile cat si fata de terte persoane privind utilizarea Cartelei SIM revine in întregime 
Clientului, indiferent cine este Utilizatorul Final si indiferent de tipul echipamentului folosit pentru Cartela SIM,
1.2.2.5 Orice tentativa de copiere sau modificare a oricăror date de identificare tehnica ale Cartelei SIM este interzisa, va 
fi sanctionata in conformitate cu legislaţia in vigoare si va da dreptul Telekom Romania Mobile sa suspende Serviciile 
imediat si/sau sa rezilieze Contractul, fara intervenţia instanţei, punere in intarziere sau alte formalităţi prealabile.
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1.2.2.6 Clientul este obligat sa informeze imediat Telekom Romania Mobile, telefonic si/sau in scris, despre pierderea, 
furtul sau deteriorarea Cartelei SIM si sa solicite restrictionarea. In toate cazurile, Clientul este responsabil pentru 
apelurile sl Serviciile utilizate prin intermediul Cartelei SIM pana In momentul in care aceasta este restricţionată. In cazul 
in care Clientul nu anunţa Telekom Romania Mobile despre Cartela SIM pierduta sau furata sau nu cere restrictionarea 
Cartelei SIM, Clientul va fi responsabil pentru consecinţele rezultate din folosirea Cartelei SIM pierdute sau furate.
1.2.2.7 Obligaţia Clientului de a plaţi contravaloarea abonamentelor lunare nu este suspendata pe perioada in care 
Cartela SIM este restricţionată.
1.2.2.8 înlocuirea Cartelei SIM pierdute, furate sau deteriorate va fi tarifata de către Telekom Romania Mobile conform 
politicii comerciale in vigoare la momentul respectiv.
1.2.2.9 Daca Clientul nu preia Cartela SIM in termen de cel mult 7 zile lucratoare de la data semnării Contractului, 
Telekom Romania Mobile este indreptatit sa rezilieze Contractul imediat, fara intervenţia instanţei, punere in intarziere 
sau alte formalităţi prealabile.
1.2.3 ECHIPAMENTUL TERMINAL DE TELECOMUNICAŢII
1.2.3.1 Pentru a avea acces la Serviciile Telekom Romania Mobile, Clientul va folosi numai terminale si/sau 
echipamente autorizate, compatibile cu Reţeaua si Serviciile Telekom Romania Mobile, in cazul in care echipamentul 
folosit nu este achiziţionat de la Telekom Romania Mobile in scopul folosirii Sen/iciilor, Clientul este singur respons^j 
pentru alegerea, achiziţionarea si utilizarea unui alt echipament, Clientul neavand dreptul la despăgubiri in cazul in c^: 
echipamentul ales nu permite accesul la Servicii.
1.2.3.2 Clientul se obliga sa folosească exclusiv terminalele autorizate, aflate in perfecta stare de funcţionare. Este 
interzisa conectarea la terminal a oricărui instrument sau accesoriu ce ar putea produce interferenţe cu Serviciile 
Telekom Romania Mobile. Telekom Romania Mobile este exonerat de orice răspundere pentru calitatea transmisiei in 
cazul in care Clientul instalează echipamente suplimentare celor recomandate si/sau acreditate de Telekom Romania 
Mobile in vederea receptionarii/retransmiterii Sen/iciilor. De asemenea, Telekom Romania Mobile va putea solicita 
Clientului prezentarea echipamentului spre verificare iar, daca se constata ca echipamentul produce sau poate produce 
perturbări in Reţea, Telekom Romania Mobile poate refuza conectarea la Reţea si la Sen/icii.
1.2.3.3 Echipamentul de transmisie de date nu poate fi folosit decât pentru Serviciile mobile de date. Folosirea lui pentru 
Servicii mobile de voce este asimilata utilizării abuzive si va atrage consecinţele ce decurg din acesta.
1.2.3.4 Clientul se obliga sa achite toate costurile suportate de Telekom Romania Mobile (daune, plaţi ale terţilor, costuri 
ale reparaţiilor, etc.) ca o consecinţa a incalcarii de către Client a prevederilor prezentului articol.

1.2.4 NUMĂRUL DE TELEFON
1.2.4.1 Pentru fiecare Cartela SIM activata. Clientului ii va fi alocat un Număr de telefon pentru care Clientul dobândeşte 
dreptul exclusiv de a-l folosi pe perioada prezentului Contract. Numărul de telefon nu este proprietatea Clientului s^ 
incetarea din orice motiv a Contractului, companiei Telekom Romania Mobile Communications S.A. ii revin, in mod lil~~ 
si automat, toate drepturile relationate Numărului de telefon sau, in cazul in care Clientul fusese portat din reţeaua unui 
alt furnizor de comunicaţii electronice, drepturile asupra Numărului de telefon ii revin respectivului furnizor.
1.2.4.2 In cazul portarii unui Client din Reţeaua Telekom Romania Mobile In reţeaua unui alt furnizor de comunicaţii 
electronice. Clientul va avea dreptul de a păstră Numărul de telefon pana la data încetării relaţiei contractuale cu noul 
furnizor sau cu alţi furnizori succesivi, daca trecerea in noile reţele s-a făcut tot prin portare.
1.2.4.3 In cazuri excepţionale (cum ar fi raţiuni impuse de autoritatile competente si/sau de funcţionarea Serviciilor), 
Telekom Romania Mobile poate schimba Numărul de telefon, notificând Clientul cu cel puţin 30 de zile in prealabil. 
Modificarea Numărului de telefon nu poate constitui motiv de incetare a Contractului din partea Clientului si nici nu-i 
conferă acestuia drepturi la despăgubiri.
1.2.4.4 In cazul in care Clientul deţine un Număr de telefon portat in Reţeaua Telekom Romania Mobile, schimbarea 
Numărului de telefon se va face numai către un Număr de telefon apartinand Telekom Romania Mobile.
1.2.4.5 La solicitarea Clientului, Numărul de telefon poate fi schimbat dar numai in limita posibilităţilor tehnice, a 
prevederilor articolului 5.4 si cu suportarea de către Client a tarifelor aplicabile.

1.2.5 SERVICII DEROAMING
1.2.5.1 Telekom Romania Mobile va pune ia dispoziţie Clientului Serviciul de Roaming in baza prevederilor Contractului. 
Telekom Romania Mobile nu este răspunzător de calitatea Serviciilor de Roaming, de tipul de Servicii de Roaming sau 
de gradul de acoperire al acestora, toate acestea depinzând de reţele si/sau sisteme de telecomunicaţii ale furnizorilor 
de comunicaţii electronice din afara tarii.
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1.2.5.2 Tarifele pentru Serviciile de Roanning vor fi facturate pe baza datelor transmise de furnizorii de comunicaţii 
electronice din afara tarii (parteneri de Roaming cu care Telekom Romania Mobile are încheiate acorduri).
1.2.5.3 Lista actualizata a tarilor si furnizorilor de comunicaţii electronice in reţelele carora este posibila folosirea 
Serviciilor de Roaming va fi pusa la dispoziţie de către Telekom Romania Mobile, prin Departamentul de Relaţii cu 
Clienţii, la solicitarea expresa a Clientului sau pe site-ul www.telekom.ro.
1.2.5.4 Telekom Romania Mobile nu este răspunzător pentru utilizarea accidentala a Serviciului de Roaming de către 
Client atunci când acesta se afla pe teritoriul României, in zone de graniţa. Clientul este obligat sa se asigure, prin 
verificarea terminalului sau, ca reţeaua utilizata, in momentul iniţierii apelului, este cea a Telekom Romania Mobile, 
pentru a evita utilizarea accidentala a serviciului de Roaming pe teritoriul României,
1.2.5.5 Telekom Romania Mobile nu poate controla si prin urmare nu va fi tinut răspunzător fata de Client in cazurile in 
care Clientul primeşte apeluri din afara graniţelor României cu identitate incompleta, ascunsa sau modificata, inclusiv 
prin folosirea unei identitati care aparţine numerotatiei naţionale.
1.2.5.6 începând cu data de 01.07.2014, Clientul care are serviciul de roaming activ poate opta pentru servicii de voce, 
SMS si comunicaţii de date in roaming reglementate, furnizate ca pachet de către oricare dintre furnizori alternativi de 
.sen/icii de roaming care au incheiat contracte cu Telekom Romania Mobile.Trecerea la un furnizor alternativ de servicii 
de roaming sau intre furnizori de servicii de roaming se realizează prin introducerea de către Client a unei cereri la 
furnizorul alternativ de roaming si se procesează in termen de maxim 1 zi lucratoare (24h) de la data la care Telekom 
Romania Mobile a primit solicitarea furnizorului alternativ de sen/icii de roaming; trecerea este posibila in cadrul 
oricărui plan tarifar. Prevederile contractului de abonament cu privire la serviciile de roaming se suspenda pe perioada 
in care Clientul a optat pentru un alt furnizor alternativ de roaming si se aplica automat, fara alte formalităţi, ori de cate 
ori Telekom Romania Mobile furnizează serviciile de roaming. încetarea sau suspendarea Contractului de abonament 
are drept consecinţa încetarea serviciilor de roaming furnizate de către furnizorii alternativi de servicii de roaming. 
Telekom Romania Mobile, in calitate de furnizor donor, nu percepe nicio taxa de transfer. In cazul schimbării furnizorului 
naţional, noul furnizor naţional nu are obligaţia de a asigura suport pentru serviciile de roaming furnizate de un anumit 
furnizor alternativ de sen/icii de roaming. Informaţii actualizate cu privire ia furnizorii alternativi de sen/icii de roaming 
parteneri Telekom Romania Mobile si alte detalii sunt disponibile apeland Serviciul de Relaţii cu Clienţii gratuit la 
numărul 1234 sau in magazinele Telekom Romania.
1.2.5.7. Din data de 15.06.2017, cu excepţia cazului in care Abonatul opteaza explicit pentru o oferta alternativa de 

roaming, se vor aplica tarifele standard de roaming ("Roaming ca acasa" si/sau "Roaming Avantaj”).

1.2.6 SERVICII DE CONTINUI
1.2.6.1 Telekom Romania Mobile furnizează Clientului, prin terminalul sau compatibil, acces la Serviciile de Conţinut ale 
Telekom Romania Mobile sau ale oricărei terte parti. Serviciile de Conţinut sunt furnizate "asa cum sunt" si nu sunt 
permise modificări sau alte intervenţii ale Clientului.
1.2.6.2 Clientul accepta si consimte ca va folosi in mod legal si util Serviciile de Conţinut. In consecinţa. Clientul 
agreeaza sa nu folosească Serviciile de Conţinut pentru: (i) a produce daune minorilor; (ii) a transmite sau a dobândi 
acces asupra conţinutului care sa lezeze drepturile oricărei terte parti sau sa ofenseze personalitatea oricărui tert, sau sa 
hartuiasca in orice mod drepturile individuale sau sociale ale unei persoane, sau care este impotriva legii; (iii) a induce in 
eroare orice persoana asupra originii conţinutului Serviciilor de Conţinut; (iv) a produce daune in orice mod reputaţiei 
Telekom Romania Mobile sau oricărei terte persoane; (v) a produce pagube Reţelei Telekom Romania Mobile; (vi) a 
proceda in orice mod la promovarea de publicitate nesolicitata sau neautorizata sau mesaje electronice nesolicitate; (vii) 
a dezvălui informaţii despre datele cu caracter personal ale oricărei persoane.
1.2.6.3 Telekom Romania Mobile incearca sa ofere un nivel inalt de siguranţa in utilizarea Serviciilor de Conţinut, cat si 
informaţii exacte, precise, complete, de încredere, actuale si valabile. Cu toate acestea, Telekom Romania Mobile nu 
este responsabil si nu garanteaza cu privire la siguranţa si conţinutul Serviciilor de Continut.Clientul este responsabil 
pentru orice prejudiciu ce ii poate fi cauzat de folosirea oricărei informaţii insusite prin intermediul Serviciilor de 
Conţinut, inclusiv luarea oricărei decizii bazata pe corectitudinea, deplinătatea, validitatea si/sau folosirea Sen/iciilor de 
Conţinut.
1.2.6.4 Telekom Romania Mobile nu este responsabil pentru conţinutul, siguranţa, legitimitatea si validitatea Serviciilor 
de Conţinut ale terţelor parti, acestea fiind singurele responsabile pentru serviciile furnizate. Orice reclamaţii ale 
Clientului privind folosirea Serviciilor de Conţinut respective, vor fi adresate furnizorilor de continui
1.2.6.5 Telekom Romania Mobile are dreptul sa modifice termenii de acces si folosire ai Serviciilor de Continui cat si sa 
intrerupa sau sa modifice orice Serviciu de Conţinut. Orice folosire si accesare a Serviciilor de Conţinut de către Client, 
implica acceptarea necondiţionata a termenilor generali si/sau specifici ai fiecărui Serviciu de Continui

http://www.telekom.ro
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1.2.6.6 Folosirea Serviciilor de Conţinut, care, in conformitate cu legea, sunt adresate exclusiv adulţilor, sunt interzise 
minorilor. Telekom Remania Mobile nu este răspunzător, in cazul in care minorii, in ciuda prevederilor de mai sus, 
utilizează Serviciile de Conţinut, intrucat protecţia minorilor constituie in principal, obligaţia Clientului, care este singur 
răspunzător.
1.2.6.7 Telekom Remania Mobile nu este răspunzător pentru pierderile si/sau costurile legate de utilizarea Serviciilor de 
Conţinut si nici pentru conţinutul, modul de înregistrare si/sau publicitatea apelurilor sau a mesajelor legate de aceste 
Sen/icii de Conţinut, in cazul in care acestea sunt accesibile Clientului prin Reţeaua Telekom Romania Mobile, dar sunt 
oferite de terte parti.1.2.6.8 Telekom Romania Mobile nu este răspunzător pentru pierderile si/sau costurile legate de 
utilizarea Serviciilor de Conţinut si nici pentru conţinutul, modul de înregistrare si/sau publicitatea apelurilor sau a 
mesajelor legate de aceste Servicii de Conţinut, in cazul in care acestea sunt accesibile Clientului prin Reţeaua Telekom 
Romania Mobile, dar sunt oferite de terte parti.
1.2.6.9 Apelurile/SMS-urile către numerele utilizate pentru furnizarea Serviciilor de Conţinut (servicii cu valoare 
adaugata) nu sunt incluse in abonament iar tarifele pentru apelurile/SMS-urile către aceste categorii de numere pot fi 
mai mari decât tarifele pentru apeiurile/SMS-urile in reţea sau naţionale.

1.2.7 NIVELURILE DE CALITATE
Nivelurile de calitate aie Serviciilor mobile de voce 1
1.2.7.1 Nivelurile de calitate oferite pentru Serviciile mobile de voce sunt cele prevăzute de reglementările si standardele 
in vigoare. Telekom Romania Mobile garanteaza următorii parametri de calitate a Serviciilor mobile de voce: (i) rata 
apelurilor întrerupte in timpul convorbirii, pe parcursul unei luni < 2%; (ii) gradul de acoperire din întreaga suprafaţa a 
tarii prin celule aflate in trafic commercial (acoperire outdoor) > 82%; (iii) gradul de acoperire a populaţiei prin celule 
aflate in trafic comercial (acoperire outdoor) > 92%.
1.2.7.2 Condiţii de furnizare a Serviciului de Date’
A. Gestionarea traficului de date in Reţeaua TKRM
1.2.7.2. Conform legislaţiei in vigoare, masurile de gestionare a traficului de date pe care TKRM le poate aplica sunt (i) 
masuri rezonabile in scopul utilizării eficiente a resurselor Reţelei TKRM si optimizării calitatii globale de transmitere a 
datelor precum si (ii) masuri aplicate exclusiv in următoarele scopuri: a) respectarea dreptului Uniunii Europene (UE) sau 
legislaţia naţionala confomna cu dreptul UE, sub incidenţa careia intra TKRM sau masurile conforme cu dreptul UE menite 
sa pună in aplicare acte legislative ale UE sau legislaţia naţionala, inclusiv hotărârile judecătoreşti sau ale autoritatilor 
publice investite cu competente in materie; b) protejarea integrităţii si securităţii Reţelei TKRM, a Serviciilor si a 
echipamentelor terminale ale utilizatorilor finali; c) pentru a evita congestionarea iminenta a Reţelei TKRM si a atenua 
efectele acesteia.
1.2.7.3.. TKRM poate aplica următoarele masuri de gestionare a traficului; (i) Interconectarea multipla. TKRM asigNin 
Clientului aceeasicalitate a Serviciului de Date in Reţeaua TKRM pana la punctele de interconectare cu furnizorii 
servicii de acces la internet ai TKRM.
Prin interconectarea multipla intre TKRM si furnizorii sai de servicii de acces la internet, TKRM evita situaţia in care ar fi in 
imposibilitate de a oferi acces Clientului la internet din cauza indisponibilităţii link-urilor oferite de un anumit furnizor de 
servicii de acces la internet, (ii) Asigurarea caii optime de acces la Internet. Presupune alocarea discreţionara a resurselor 
Reţelei, fara a avea ca scop diferenţierea utilizatorilor sau serviciilor ori discriminarea unor aplicaţii sau categorii de 
aplicaţii in detrimentul altora, (iii) Limitarea vitezei de transfer a datelor după consumarea traficului recomandat. In cazul 
planurilor tarifare sau al extraoptiunilor cu trafic recomandat intr-un anumit volum lunar, in situaţia in care acest volum este 
depăşit, se aplica reducerea automata a vitezei de transfer a Datelor pentru tot traficul de date realizat ulterior de către 
Client pana la următoarea data de reincarcare a beneficiilor lunare, (iv) Limitarea vitezei de transfer al datelor pentru o 
anumita categorie obiectiva de trafic, cum ar fi de exemplu traficul de videostreaming, in cazul ofertelor care implica o 
astfel de caracteristica tehnica, (v) Redirectionarea traficului de date in caz de avarie. In situaţia in care un echipament sau 
un link (devine nefunctional, traficul de date care trece prin acel punct poate fi afectat in totalitate. TKRM va asigura 
o noua cale de acces la internet pentru utilizatorii finali prin redirectionarea traficului de date prin echipamente (situate 
chiar in locaţii geografice diferite) funcţionale, (vi) Inspecţia traficului de date presupune contorizarea traficului de date 
realizat de utilizatorul final prin folosirea anumitor aplicaţii. Inspectarea traficului de date se realizează pe diferite nivele ale 
protocoalelor de comunicaţie, ajungând pana la nivelul la care se pot identifica adresele IP sursa/destinatie din respectiva 
comunicaţie, precum si adresele URL destinate ale traficului de date. Pentru anumite aplicaţii sau categorii de aplicaţii 
(identificabile prin adrese IP si/sau prin adrese URL) TKRM contorizeaza volumul de date realizat de utilizatorul final si 
raportează acest volum de date specific sub forma distincta fata de restul traficului de date realizat de respectivul utilizator 
final prin intermediul fişierelor de tip “Caii Data Records’ (CDR). Pentru evitarea oricărui dubiu, TKRM nu inspectează si nu
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înregistrează conţinutul specific aplicatiiilor (de exemplu, text, imagini sau alte elemente care pot duce la identificarea 
conţinutului sau a utilizatorului final), ci doar volumul realizat de utilizatorul final prin intennediul acestor aplicaţii, (vii) 
Redirectionarea sesiunii web - se poate intampla fie in cazul solicitării de accesare a unui domeniu inexistent caz in care 
se redirectioneaza către o pagina web in care Clientul este informat explicit asupra imposibilităţii de rezolvare a solicitării, 
fie in cazul consumării beneficiilor de Date incluse in abonament/extraoptiune caz in care Clientul este redirectionat către 
o pagina web in care este informat cu privire la posibilităţile de achiziţionare beneficii de Date suplimentare; (viii) 
Mecanismul "header enrichmenf. Furnizarea Serviciilor de conţinut implica un mecanism de control si verificare in 
vederea autorizării accesului si tarifarii conţinutului respectiv. In acest scop, TKRM transmite către furnizorul de conţinut 
independent, sub forma codata ce nu permite identificarea utilizatorului final, un identificator temporar al sesiunii 
respectivului utilizator (user-ID) printr-un mecanism numit "header enrichmenf'.Corespondenta dintre user-ID si orice 
informaţie ce ar putea duce la identificarea utilizatorului final este stocata strict in echipamentele TKRM, nefiind transferata 
către furnizorii de conţinut independent, (ix) Management-ul congestiei; (a) Prevenirea - pentru a preveni apariţia 
congestiei severe pot fi aplicate masuri de reducere a fluxului de pachete de date. Masurile de prevenire a congestiei se 
bazeaza pe mecanismele protocolului TCP/IP de a adapta rata de transfer a pachetelor de date la banda disponibila; (b) 
Gestionare - in cazul apariţiei congestiei are loc eliminarea automata de pachete de date. In cazul in care congestia apare 
brusc, aceasta poate genera fenomene adiacente de amplificare datorate retransmisiilor de pachete de date. (x) Utilizarea 
de categorii de trafic cu QoS diferit care beneficiază de tratament diferit in Reţea: intarziere minima de transfer al 
pachetelor de date, rata minima a pierderii de pachete de date. (xi) Creşterea capacitatii Reţelei in concordanta cu 
utilizarea curenta si estimarea creşterii traficului de date. Dimensionarea fiecărui domeniu de tehnologie in parte se 
realizează prin luarea in considerare a unei capacitati maxime necesare in vederea susţinerii unui profil de trafic normal la 
care se adauga o capacitatate de rezerva pentru creşteri neprevizionate ale traficului sau apariţia unor defecţiuni.
1.2.7.4. Efectele gestionarii traficului de date. Masurile de gestionare a traficului pot duce la: (i) blocarea posibilităţii de 
accesare a anumitor conţinuturi, site-uri aplicaţii sau servicii; (ii) intreruperea temporara a sesiunii de date sau 
imposibilitatea realizării unei sesiuni de date; (iii) degradarea Indicatorilor tehnici si chiar imposibilitatea realizării anumitor 
acţiuni (de ex. descărcare de fişiere cu volum mare); (vi) transmiterea de date cu caracter personal, inclusiv a unor date de 
trafic/localizare ale Clientului către autoritatile competente, in baza unei solicitări transmise de acestea. Pentru cazurile de 
la literele i) - iii) se poate experimenta o creştere a timpului de incarcare la acces browsing sau imposibilitatea accesării la o 
calitate inalta/imposibilitatea accesării pentru aplicaţiile video streaming si pentru comunicarea interactiva audio si/sau 
video altele decât serviciile VolP furnizate de TKRM.
1.2.7.5 B. Indicatori de calitate tehnici ai Serviciului de Date in reţeaua TKRM
Indicatorii de calitate tehnici ai Serviciilor de Date (‘Indicatori tehnici”) sunt: (i) intarzierea de transfer al pachetelor de date, 
respectiv intervalul de timp, calculat in milisecunde, dintre momentul in care primul bit al pachetului de date trece in linia 
de acces a echipamentului terminal-sursa spre serverul de test si momentul in care ultimul bit al aceluiaşi pachet revine de 
la serverul de test la echipamentul terminal-sursa; (ii) variaţia întârzierii de transfer al pachetelor de date, respectiv 
diferenţa, calculata in milisecunde, intre întârzierile de transfer al pachetelor de date realizate de doua pachete de test 
consecutive; (iii) rata pierderii de pachete de date, respectiv raportul procentual dintre numărul de pachete de date 
expediate, dar nereceptionate sau incomplet recepţionate la destinaţie si numărul total de pachete de date expediate de 
sursa; (iv) Viteza de transfer al datelor, respectiv rata de transmitere a datelor, masurata in megabiti/secunda (Mbps), 
realizata separat pentru transmiterea fişierelor de test specificate pentru sensul de descărcare (downstream), respectiv 
incarcare (upstream), intre echipamentul terminal al utilizatorului final si un server de test.
Impactul Indicatorilor tehnici asupra furnizării Serviciului de Date, in special in utilizarea conţinutului, aplicaţiilor si 
sen/iciilor.
Degradarea Indicatorilor tehnici poate influenta in ponderi variabile calitatea Serviciului de Date si, in special, utilizarea 
conţinutului, a aplicaţiilor si a serviciilor (ex. viteza mica de transfer a fişierelor si imaginilor, creşterea timpului de 
incarcare a paginilor web, funcţionarea incompleta sau chiar imposibilitatea accesării anumitor aplicaţii sau servicii 
pentru care este necesara o anumita valoare minima a vitezei de transfer cum ar fi serviciile de audio si video streaming, 
serviciile de videoconferinta, plaţi Online, televiziune pe mobil. Unele aplicaţii pot fi afectate semnificativ la degradări ale 
Indicatorilor tehnici, cum sunt aplicaţiile in timp real, voce si video care necesita o viteza de transfer ridicata si au cerinţe 
foarte stricte referitoare la intarzierea de transfer. Alte aplicaţii (HTTP, e-mail, transfer de fişiere de dimenisuni mici) au un 
grad de afectare mai redus in cazul degradării Indicatorilor tehnici.
C. Vitezele de transfer al Datelor (definiţii si valori, metodologie determinare, factorii care infiuenteaza obţinerea, procedura 
de măsurare, masuri reparatorii)
1.2.7.6. Definiţii.Vaiori.
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Viteza maxima estimata de transfer al datelor ("Viteza maxima estimata”) reprezintă rata de transmitere a datelor pe care 
un utilizator final o poate experimenta in condiţii reale. Viteza maxima estimata de transfer al datelor este viteza calculata 
la nivel IP.
Viteza promovata de transfer al datelor reprezintă rata de transmitere a datelor pe care TKRM o utilizează in informările 
cu scop comercial, in promovarea ofertelor comerciale. Viteza promovata este egala cu Viteza maxima estimata. 
Tehnologiile utilizate pentru furnizarea Servicilului de Date sunt: (i) 4G (LTE) tehnologie de generaţia a 4-a ce permite 
conectarea la internet prin intermediul Reţelei radio precum si orice evoluţie tehnologica a acesteia cum ar fi 4G+, LTE+ 
sau LTE Advanced (carrier aggregation); (ii) 3G (UMTS) tehnologie ce permite conectarea permanenta la internet prin 
intermediul Reţelei radio precum si orice evoluţie tehnologica a acesteia, de ex. HSDPA, HSDPA+, DC-HSDPA sau 
HSUPA; (iii) 2G (GPRS) tehnologie ce permite conectarea permanenta la internet prin intermediul Reţelei radio precum 
si orice evoluţie tehnologica a acesteia, de ex. EDGE. Vitezele maxime estimate oferite de TKRM pentru Serviciile de 
Date, in funcţie de tehnologia utilizata pentru furnizarea Serviciului de Date ("Viteze Contractuale") sunt: (i) 4G: 150 
Mbps descărcare (downstream) si 50 Mbps incarcare (upstream); (ii) 3G: 21,1 Mbps descărcare (downstream) si 4,6 
Mbps incarcare (upstream); (iii) 2G: 200 kbps descărcare (downstream) si 100 kbps incarcare (upstream). Valorile 
Vitezelor contractuale au fost determinate si pot fi atinse strict in condiţiile prevăzute in secţiunea 2 de mai jos.
TKRM nu garanteaza o viteza minima a transferului de date specifica fiecărui tip de tehnologie.
1.2.7.7. Descrierea metodologiei de determinare a Vitezelor Contractuale si a factorilor care influenţează obţinerii 
acestora
1.2.7.7.1 Metodologia de determinare a Vitezelor Contractuale
Viteza maxima estimata se determina ca valoarea maxima a tuturor vitezelor măsurate intr-un set de măsurători dintr-o 
anumita locaţie. Toate măsurătorile se efectuează in Condiţii de exterior (nu in interiorul clădirilor, subteran sau in orice 
alta locaţie ingradita intrucat pot exista diferente intre parametrii de calitate determinaţi in exteriorul sau Interiorul 
clădirilor, in special in zonele in care semnalul din interior este perturbat de un obstacol), in locuri degajate de obstacole 
(de ex. nu intre clădiri inalte apropiate), la intervale orare diferite(noaptea deoarece sunt mai putini utilizatori de date 
mobile activi e mai probabil sa se atinga Viteza Contractuala). Măsurătorile se vor efectua cu un terminal smartphone 
care are specificaţii tehnice ce ii permit sa atinga Vitezele Contractuale conform capabilitatilor tehnice ale reţelei. Pentru 
4G, terminalul trebuie sa permită 4G+ pentru a putea atinge Viteza Contractuala de descărcare de150 Mbps si 
capabilitate 64QAM la uplink pentru a putea atinge Viteza Contractuala de incarcare de 50 Mbps, pentru 3G terminalul 
trebuie sa fie fie capabil sa utiilizeze doua purtătoare HSDPA iar pentru 2G terminalul trebuie sa aiba capabilitate EDGE. 
In plus, pentru a se putea atinge Viteza Contractuala, terminalele cu care se fac măsurătorile trebuie sa aiba capabilitati 
compatibile cu standardul de cumulare a capacitatii pe mai multe frecvente (carrier aggregation). In cazul in care 
terminalele au aceste capabilitati, iar Clientul se afla in aria de acoperire aferenta tehnologiei a cărei Viteza maxima 
estimata este masurata (pentru 4G trebuie sa fie aria de acoperire corespunzătoare 4G+ carrier agregation) la momerj|i j| 
efectuării măsurătorilor pe ecran va aparea afişat LTE+ sau 4G+ (pentru 4G), respectiv HSDPA+ sau DC-HSDPA in ca 
3G si UMTS sau EDGE in cazul 2G. Hărţile de acoperire a Reţelei in funcţie de tehnologie, disponibile pe 
www.telekom.ro, conţin predictii ale ariei de acoperire estimate prin modele matematice. In efectuarea măsurătorilor s- 
au avut in vedere si lipsa incidenţei factorilor menţionaţi la capitolul 2.2 de mai jos.
1.2.7.72 Factorii care influenţează obţinerea Vitezei Contractuale
Obţinerea Vitezelor Contractuale este influenţată de diverşi factori obiectivi, in afara controiului si răspunderii TKRM: (i) 
Caracteristicile echipamentului terminal utilizat (capabilitatile tehnologice si limitările impuse de sistemul de operare al 
echipamentului terminal) - Viteza Contractuala nu poate fi atinsa daca echipamentul terminal al Clientului nu suporta 
viteza de transfer respectiva (de ex. un echipament terminal cu 2G nu poate atinge viteza de transfer corespunzătoare 
4G) sau daca sistemele de operare nu sunt actualizate la ultima versiune valabila la momentul efectuării măsurătorilor. 
Utilizarea echipamentului terminal in modul "economisire baterie” poate impacta in mod negativ valoarea vitezei de 
transfer. In plus, terminalele cu care se fac măsurătorile trebuie sa aiba capabilitati compatibile cu standardul de 
cumulare a capacitatii pe mai multe frecvente (carrier aggregation). (ii) Distanta dintre echipamentul terminal si statia de 
baza. Pentru atingerea Vitezei Contractuale este necesar ca numărul de liniute (cerculete sau llniute pline ale 
indicatorului de semnal al terminalului) sa fie maxim, (iii) Supraaglomerarea sau congestionarea traficului se poate 
produce atunci când mai mulţi utilizatori finali acceseaza simultan serviciul de acces la internet, de regula la ore de vârf 
in intervalul 9:30 am - 21:00 pm. Prin urmare probabilitatea atingerii Vitezei Contractuale este mai mare in intervalul 
22:30 pm si 7:00 am; (iv) Modul de utilizare al aplicatiilor/serviciilor de conţinut. Viteza de transfer se va reduce in cazul 
descărcării si incarcarii simultane de conţinut de pe internet, utiilizarii de aplicaţii care generează trafic de date (de 
exemplu, programe messaging, filesharing, browsing, videostreaming, videoconferinta);
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(v) Condiţiile meteorologice nefavorabile (vânt puternic, furtuna, ninsoare etc.) pot afecta semnificativ viteza de transfer 
al datelor, deoarece aceste condiţii afecteaza calitatea legaturilor la serviciul de acces la internet prin intermediul 
reţelelor mobile; (vi) Condiţiile de propagare a semnalului radio. Transmiterea semnalelor radio electrice poate fi 
perturbata de surse radio electrice externe, de diferite obstacole (de ex., interferenţe si perturbaţii eventuale produse de 
alţi operatori de comunicaţii electronice sau operatori radio/TV, clădiri, tunele, denivelări accentuate ale solului, in 
prezenta lacurilor, marii, locaţiilor cu anomalii geomagnetice etc.), inclusiv din cauza caracteristicilor topografice ale 
terenului (obstrucţii, vai, defileu etc. ce pot perturba recepţia intr-o anumita locaţie) sau alţi factori, calitatea serviciului de 
acces la internet poate fi afectata si poate duce la scăderea vitezei de transfer, (vii) Mobilitatea utilizatorului final pe 
durata unei sesiuni de date poate duce la întreruperi ale serviciului de Date, dar si viteze de transfer mai scăzute datorita 
limitărilor legate de tehnologie; (viii) Viteza proprie a paginilor web accesate de utilizatorul final. Viteza de transfer va fi 
viteza celui mai incet segment din lanţul de legătură dintre utilizatorul final si conţinutul accesat, (ix) Conexiunea la 
internet a serverelor accesate, calculatoarelor accesate (de exemplu, calculatoare dotate cu porturi USB 1.0 avand o 
rata de transfer a datelor limitata la 1,5 Mbps, prin standardul constructiv); (x) Situarea in alta arie de acoperire decât cea 
pentru tehnologia a cărei viteza face obiectul măsurătorilor. Incidenţa oricăruia dintre factorii menţionaţi mai sus poate 
duce la diferente intre vitezele efective si Viteza Contractuala, efectele asupra utilizării Serviciilor de Date fiind cele 
menţionate in Secţiunea B de mai sus. Diferentele nesemnificative intre valorile vitezelor efective si Viteza Contractuala 
nu sunt de natura a afecta experienţa utilizării Serviciului de Date oferit.
1.2.7.7.3. Procedura pe care Clientul o poate urma pentru a măsură Viteza maxima estimata si pentru a constata eventuale 
diferente importante, permanente sau care se repeta la intervale regulate intre Vitezele maxime estimate reale si Vitezele 
Contractuale(“Procedura de măsurare").
In cazul in care Clientul doreşte sa masoare Viteza maxima estimata si sa transmită o reclamatie este necesar sa 
respecte următorii paşi, in ordinea in care sunt menţionaţi mai jos. Procedura nu se aplica serviciului de Date mobile In 
roaming.
1.2.7.7.3.1. Sa verifice indeplinirea următoarelor condiţii prealabile efectuării măsurătorilor
1.2.7.7.3.1.2. Condiţii care tin de echipamentul Clientului si pe care Clientul trebuie sa le îndeplinească in mod cumulativ 
pentru ca măsurătorile sa fie valide: (a) toate măsurătorile utilizate pentru susţinerea unei reclamaţii se vor efectua prin 
intermediul aceluiaşi terminal mobil si utilizând aceeaşi cartela SIM; (b) terminalul trebuie sa aiba sistem de operare 
licenţiat actualizat si sa funcţioneze in parametrii normali; (c) cerinţe minime privind configuraţia hardware pentru 
atingerea vitezelor contractuale aferente 3G/4G: ecran 4" cu rezoluţie minima 480x854 pixeli, procesor Quad-Core cu 
frecventa minima de 1.1 GHz/nucleu Cortex-A53, memorie interna minim 8 GB (iniţiala, nu disponibila la momentul 
efectuării măsurătorilor), memorie RAM minim 1 GB; (d) sa utilizeze o cartela SIM compatibila cu tehnologia aferenta 
vitezei contractuale contestate; (e) terminalul sa nu fie setat sa funcţioneze doar In tehnologii care permit atingerea unor 
viteze maxime inferioare celei contestate; (f) toate aplicaţiile care ruleaza pe terminal si toate sesiunile de descărcări sunt 
oprite pe parcursul efectuării măsurătorilor; (g) numărul de liniute (cerculete sau liniute pline ale Indicatorului de semnal 
al terminalului) sa fie maxim; (h) Pentru 4G terminalul trebuie sa permită 4G+. pentru a putea atinge viteza maxima 
estimata de descărcare de150 Mbps si capabilitate 64QAM la uplink pentru a putea atinge viteza maxima estimata de 
incarcare de 50 Mbps, pentru 3G terminalul trebuie sa fie capabil sa utiilizeze doua purtătoare HSDPA iar pentru 2G 
terminalul trebuie sa aiba capabilitate EDGE. Terminalele trebuie sa aiba
capabilitati compatibile cu standardul de cumulare a capacitatii pe mai multe frecvente (carrier aggregation). in acest 
scop, la momentul efectuării măsurătorilor si sub condiţia ca, Clientul sa se afle in aria de acoperire corespunzătoare 
4G-t- ("carrier aggregation"), pe ecran este afişat LTE+ sau 4G+ (pentru 4G), respectiv HSDPA+ sau DC-HSDPA in cazul 
3G si UMTS sau EDGE in cazul 2G.
1.2.7.7.3.1.3. Condiţii care tin de mediul in care sunt efectuate măsurătorile si pe care Clientul trebuie sa le îndeplinească 
in mod cumulativ pentru ca măsurătorile sa fie valide: (a) toate măsurătorile se vor efectua din aceeaşi loctie, respectiv de 
la aceleaşi coordonate GPS - WGS84 (grade, minute, secunde - latitudine/longitudine); (b) sa se afle in exteriorul 
oricăror construcţii (nu in interiorul
clădirilor. In subteran sau orice alta locaţie ingradita); (c) sa se afle in aria de acoperire aferenta tehnologiei a cărei Viteza 
maxima contractuala este contestata pentru 4G Clientul trebuie sa se afle in aria de acoperire corespunzătoare 4G+ 
(“carrier aggregation”), conform harţilor de acoperire (harţi disponibile pe www.telekom.ro); (d) sa se asigure ca la 
momentul efectuării măsurătorilor nu sunt condiţii meteorologice defavorabile de natura sa influenţeze negativ vitezele 
reale; (e) măsurătorile sa nu fie efectuate pe perioada existentei unor Deranjamente sau lucrări planificate la Reţea, 
comunicate ca atare,
1.2.7.7.3.1.4. Condiţii care tin de caracteristicile Serviciului de Date contractat si pe care Clientul trebuie sa le 
îndeplinească in mod cumulativ pentru ca măsurătorile sa fie valide: (a) sa fie un utilizator activ al serviciului de Date,
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respectiv sa fi utilizat serviciul de date mobile obiect al reclamatiel cel puţin 60 de zile inainte de data de inceput a 
perioadei de efectuare a măsurătorilor in dovedirea reclamatiei; (b) in cazul abonamentelor cu trafic de date 
recomandat, măsurătorile se vor efectua numai utilizând date din volumul recomandat; (c) pe perioada măsurătorilor 
Clientul va dezactiva serviciile/ofertele active care implica masuri de gestionare a traficului si care pot fi dezactivate de 
către Client.
Neindeplinirea oricăreia dintre condiţiile prelabile din aceasta secţiune, necesare pentru ca măsurătorile sa fie considerate 
valide, are ca efect respingerea ca neîntemeiata a reclamatiei Clientului.
1.2.7.7.32 Paşii necesari pentru efectuarea măsurătorilor si pe care Clientul trebuie sa ii urmeze pentru ca măsurătorile sa 
fie valide: (a) Clientul trebuie sa-si creeze si sa fie titularul unui cont de utilizator in aplicaţia Netograf.ro cu numele sau 
astfel incat Clientul sa fie identificabil (prin asigurarea concordantei intre contul din aplicaţia Netograf si IMSI - titular 
contract de furnizare servicii de date mobile); (b) sa efectueze măsurătorile prin aplicaţia Netograf (rezultatele 
măsurătorilor vor fi descărcate de către Client in format Excel din Netograf/Rezultate/lstoric) traficul in aplicaţia Netograf 
este gratuit (nu se tarifeaza si nu consuma din beneficiile de Date incluse in Contract); (c) masurarea vitezei de transfer a 
sen/iciului de date mobile consta in iniţierea descărcării de date (pentru masurarea vitezei de descărcare), respectiv 
iniţierea incarcarii de date (pentru masurarea vitezei de incarcare). Realizarea măsurătorii poate dura cateva 
zeci de secunde; (d) pentru a fi considerate valide, măsurătorile se vor efectua intr-un interval de 60 zile (inter— 
inregistrat intre prima si ultima zi de efectuare a măsurătorilor), in cel puţin 7 zile lucratoare, realizandu-se cel puţin Ml 
de măsurători, in intervalul menţionat; (e) in fiecare dintre zilele in care sunt efectuate măsurătorile (0:00 - 23:59) se vor 
efectua minim 4 măsurători la interval de cel puţin patm ore fiecare si daca e posibil si unele măsurători in intervalul orar 
21:00 pm - 9:00 am; (f) Măsurătorile efectuate in cadrul unui interval unic de măsurătoare de 60 de zile pot fi utilizate de 
Client pentru susţinerea unei singure reclamaţii (o noua reclamatie cu privire la contestarea aceleaşi Viteze Contractuale 
poate fi valid făcută pe baza unui nou set de măsurători realizate conform Procedurii); in cazul in care un Client reclama 
probleme de performanta ale Serviciului de Date contractat in mai multe locaţii sau pentru mai multe SIM-uri in aceeaşi 
locaţie, va efectua măsurători si va depune cate o reclamatie, cu respectarea Procedurii, pentru fiecare din locaţii si 
fiecare dintre SIM-uri; (g) sa salveze rezultatele măsurătorilor din aplicaţia Netograf, Secţiunea "Rezultate/lstoric 
Rezultate” in format Excel (xls, xlsx).
Instrucţiuni detaliate pentru utilizarea Netograf se regăsesc si pe www.telekom.ro.
1.2.7.7.3.3 Transmiterea reclamatiei. In cazul in care, in urma efectuării măsurătorilor conform prezentei Proceduri, 
Clientul doreşte sa depună o reclamatie. Clientul trebuie sa urmeze următorii paşi pentru ca reclamatia sa fie valida; (a) 
reclamatia se depune doar de către Client (titularul contractului de abonament in baza caruia este furnizat Serviciul de 
Date obiect al reclamatiei); (b) reclamatia sa fie primita de TKRM in termen de maximum 30 de zile de la data la care 
Clientul a finalizat efecturarea tuturor măsurătorilor necesare conform prezentei Proceduri in vederea susţinerii 
reclamatiei, in caz contrar reclamatia urmând a fi considerata ca fiind tardiv formulata si, drept consecinţa, respinsa;
in reclamatie se vor menţiona denumirea societăţii, elementele de identificare ale acesteia (sediu social, număr 
înregistrare la Registrul Comerţului, Cod de înregistrare Fiscala, numele si prenumele reprezentantului legal al societăţii, 
(conform înregistrărilor de la Oficiul National al Registrul Comerţului), sau a persoanei împuternicita de către 
reprezentantul legal al societăţii (in baza documentelor doveditoare) sau de către persoana de contact, in relaţia cu 
Telekom Mobile, astfel cum a fost indicata in contract; (d) menţionarea Vitezelor Contractuale contestate si a vitezelor 
constatate in urma efectuării măsurătorilor conform prevederilor prezentei Proceduri; (e) Indicarea locaţiei in care au fost 
realizate măsurătorile (nume si număr strada, localitate sau coordonatele GPS - latitudine/ longitudine) si tehnologia 
prin care se furnizează Serviciul de Date la momentul efectuării măsurătorilor; (f) reclamatia se poate depune la sediul 
TKRM, in magazinele Telekom Romania sau oniine la adresa business@telekom.ro; (g) reclamatia va fi insotita de 
rezultatele tuturor măsurătorilor efectuate conform prezentei proceduri, fie in forma tipărită (pe suport hârtie) daca 
reclamatia se depune in magazinele Telekom Romania sau la sediul TKRM, fie vor fi incarcate oniine, impreuna cu 
reclamatia, la adresa business@telekom.ro.
1.2.7.7.3.4 Soluţionarea reclamatiei. Termenul de răspuns la o reclamatie (cu respectarea prevederilor acestei Proceduri) 
este de maximum 60 zile de la momentul la care toate informaţiile si documentele necesare au fost furnizate de Client. In 
scopul soluţionării reclamatiei. Clientul va furniza informaţiile suplimentare solicitate de TKRM si va coopera pentru 
efectuarea verificărilor de către TKRM. Răspunsul va fi oferit prin intermediul canalulului de comunicare indicat de către 
Client in cadrul reclamatiei. Clientul are posibilitatea de a solicita informaţii cu privire la stadiul reclamatiei prin 
intermediul aceluiaşi canal de comunicare utilizat pentru depunerea acesteia. In vederea furnizării răspunsului la 
reclamatie, TKRM va putea realiza măsurători proprii. înregistrarea unor viteze inferioare atunci când nu sunt indeplinite 
condiţiile respective nu echivalează cu o neconformitate intre performanta efectiva a Serviciului de Date si Vitezele 
Contractuale. Daca Clientul nu este mulţumit de modul de soluţionare a reclamatiei, are dreptul de a utiliza caile de atac
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prevăzute in secţiunea “Reclamaţii si Litigii" 6\n Contract, inclusiv pentru obţinerea unor masuri reparatorii disponibile 
conform legislaţiei naţionale.
12.7.IA. Efectele reclamatiei, Masuri reparatorii.
Daca, in urma verificărilor reclamatiei si a măsurătorilor valid efectuate, conform condiţiilor din secţiunile 1.2,7,7,2. si 
1.2.7.7.3.1 de mai sus se constata ca rezultatul a cel puţin 50% dintre măsurători nu indica atingerea unei Viteze 
maxime estimate cu o valoare de minim 1% din Viteza Contractuala, TKRM va verifica situaţia in vederea remedierii ei 
din punct de vedere tehnic: in caz contrar Clientul este indreptatit sa primească despăgubiri care se acorda prin 
reducerea cu 100% a preţului lunar al abonamentului proporţional cu perioada in care s-au efectuat măsurătorile. 
Prevederile Procedurii se completează cu prevederile procedurii de reclamaţii din Contract, in caz de contradicţie, 
prevederile Procedurii prevalează.

1.3 EXTRAOPTIUNI
1.3.1 Serviciul Telekom Romania Mobile Seif Care (“Serviciile") reprezintă servicii gratuite de auto-administrare a 
contului de client, disponibile in reţeaua Telekom Romania Mobile prin diverse canale, ce oferă clienţilor, printre altele, 
posibilitatea de reincarcare credit de la abonament la Cartela Telekom Romania Mobile sau de aflare a codului PUK al 
telefonului. Serviciile, asa cum pot fi acestea modificate sau suplimentate ulterior, sunt detaliate la adresa de internet 
www.telekom.ro
Utilizatorul va avea acces la informaţii referitoare la contul de client, prin intermediul Serviciilor doar pe baza de parola. 

Aceeaşi parola, asa cum poate fi aceasta modificata ulterior de către Utilizator, va fi folosita de către Utilizator si pentru 
accesarea altor servicii Seif Care ce vor fi lansate ulterior de Telekom Romania Mobile .
1.3.1.1 Persoana împuternicita de Utilizatorul persoana juridica trebuie sa posede cunoştinţele tehnice necesare pentru 
a păstră securitatea si confidenţialitatea datelor, acţionând exclusiv pe riscul si răspunderea sa si a Utilizatorului.
1.3.1.2. Utilizatorul este singurul responsabil de pastrarea codurilor de acces/parolelor si este responsabil pentru toate 
acţiunile executate folosind codurile de acces/parolele primite si este obligat sa notifice Telekom Romania Mobile 
despre orice utilizare neautorizata si despre toate breşele de securitate (inclusiv de cele suspectate). Telekom Romania 
Mobile nu are nici o responsabilitate legala in legătură cu orice paguba care poate sa apara ca rezultat a acestor acţiuni 
sau al folosirii neautorizate sau ilegale a datelor si/sau a Serviciilor de către o terta persoana. De asemenea Telekom 
Romania Mobile isi rezerva dreptul de a solicita compensaţii pentru posibilele pagube ce ar rezulta din folosirea ilegala 
sau improprie de către Utilizator a Serviciilor.
1.3.1.3 Telekom Romania Mobile nu poate fi tinut responsabil in cazul in care Serviciile sunt indisponibile din orice 
motive. In anumite cazuri, Telekom Romania Mobile isi rezerva dreptul de a modifica sau inchide temporar sau 
permanent Serviciile sau 0 parte din acestea fara o notificare prealabila a Utilizatorului.
1.3.1.4. Orice utilizare a Serviciilor implica din partea Utilizatorului luarea la cunoştinţa a termenilor de folosire si 
condiţiile menţionate in prezenta si pe site- ul www.telekom.ro si aderarea necondiţionata la aceştia.
1.3.2 Serviciul My Account Utilizatorul Administrator va avea acces la toate operatiunile/actiunile disponibile prin 
serviciul My Account asupra contului Societăţii si tuturor numerelor de telefon asociate contractului de abonament 
pentru serviciile Telekom Romania Mobile.
1.3,2,1. Orice informaţie care ii va fi furnizata prin intermediul serviciului va fi utilizata exclusiv in scop de informare 
personala.
1.3.522. Utilizatorul Administrator trebuie sa posede cunoştinţele tehnice necesare pentru a păstră securitatea si 
confidenţialitatea datelor, acţionând exclusiv pe riscul si răspunderea Societăţii,
1.3.2.3. Utilizatorul Administrator este singurul responsabil de pastrarea codurilor de acces si este responsabil pentru 
toate acţiunile executate folosind codurile de acces spuse si este obligat sa notifice Telekom Romania Mobile de orice 
utilizare neautorizata si de toate breşele de securitate (inclusiv de cele suspectate). Telekom Romania Mobile nu are 
nicio responsabilitate legala pentru nicio paguba care poate sa apara ca rezultat al acestor acţiuni, folosirea neautorizata 
sau ilegala a datelor de către o terta persoana. De asemenea, Telekom Romania Mobile isi rezerva dreptul de a cere 
compensaţii pentru posibilele pagube ce ar rezulta din folosirea ilegala sau improprie de către Utilizatorul Administrator, 
Societate sau ceilalţi utilizatori creaţi de Utilizatorul Administrator.
1.3.2.4. Telekom Romania Mobile nu poate fi tinut responsabil pentru accesul neautorizat la acest serviciu sau daca 
serviciul este indisponibil din orice motive. In anumite cazuri, Telekom Romania Mobile isi rezerva dreptul de a modifica 
sau inchide temporar sau permanent acest serviciu sau o parte din el fara o notificare prealabila a Clientului.
1.3.2.5. Orice utilizare a Serviciului implica din partea Clientului luarea la cunoştinţa a Termenilor si Condiţiilor de 
Utilizare a Serviciului, disponibile pe site-ul www.telekom.ro si aderarea necondiţionata la aceştia..
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1.3,3. Serviciul E- BilI -prin activarea serviciului E-bill se va putea accesa factura electronica cu valoare fiscala, iar 
factura tipărită nu se va mai transmite. Prima factura in format electronic va fi disponibila incepand cu următoarea data 
de facturare.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI. SERVICIILE TELEKOM ROMANIA MOBILE
2.1 Obiectul prezentului Contract il reprezintă furnizarea de către Telekom Remania Mobile către Client a Serviciilor de 
comunicaţii electronice in Reţeaua in care Telekom Romania Mobile operează in conformitate cu autorizaţiile si licenţele 
sale, 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana.
2.2 Clientul se mai poate informa despre Serviciile contractate sau despre alte servicii disponibile in Reţeaua Telekom 
Romania Mobile, sunând la Departamentul Relaţii cu Clienţii la numărul 1234 (gratuit din reţelele Telekom Romania 
Mobile si Telekom Romania) sau vizitând site-ul www.telekom.ro.
2.3 Aria de acoperire, asa cum este descrisa in materialele de prezentare ce pot fl găsite in magazinele Telekom 
Romania, diferă in funcţie de tipul de serviciu oferit si se poate modifica in funcţie de dezvoltarea reţelelor, de specificul 
propagării undelor radio si de existenta obstacolelor naturale (munţi, păduri, lacuri, precipitaţii etc) sau factori artificiali, 
(construcţii, etc) precum si de specificaţiile tehnice ale Reţelelor Telekom Romania Mobile si ale echipamentelor folosite 
de Client, care pot determina variaţii fata de harta prezentata. Telekom Romania Mobile va face publice si va comun' 
pe orice cale Clientului condiţiile specifice de oferire a oricărui nou serviciu Telekom Romania Mobile (revizillUl 
reparaţiile si intretinerile Reţelei sunt suportate de Telekom Romania Mobile). Clientul se poate informa asupra ariei de 
acoperire, prin intermediul Departamentului de Relaţii cu Clienţii sau accesând pagina de Internet www.telekom .ro. 
Clientul declara ca accepta aria de acoperire cu toate aceste variaţii si ca harta are o valoare Informativa.
2.4 Clientul poate accesa numărul unic pentru apeluri de urgenta 112, neexistand nicio limitare a accesului la numărul 
unic. Clientul intelege sl accepta ca informaţia de localizare a apelantului care acceseaza numărul unic pentru apeluri 
de urgenta 112 este transmisa către operatorul sistemului de urgenta.
2.5 . Apelurile către numere de interes general la nivel local sau naţional de forma 19vx sl /sau 19vxy (numere utilizate 
pentru furnizarea unor servicii cum ar fi siguranţa cetăţeanului, servicii de asistenta medicala, deranjamente utilitati 
publice, asistenta cetăţeanului) nu se consuma din minutele-naţionale si/sau SMS-urile incluse in abonament si/sau 
extraoptiuni.
2.6. Deranjamentelele survenite pe durata prezentului Contract vor fi remediate de către Telekom Romania Mobile In 
termen de 72 de ore din momentul primirii reclamatiei validate de către Telekom Romania Mobile, cu excepţia situaţiilor 
care sunt in afara controlului Telekom Romania Mobile, care pot fl, fara a se limita la:
(i) Deranjamente cauzate de alimentarea cu energie a locaţiilor In care Telekom Romania Mobile are Instalate 
echipamente de semnal, ca urmare a avariilor reţelei electrice;
(ii) Deranjamente rezultate din imposibilitatea de a accesa locaţiile in care Telekom Romania Mobile are instalşffi 
echipamente de semnal (cauzate de drumuri impracticabile, de condiţiile Impuse de locatorii/proprietarii locaţiilor un 
Telekom Romania Mobile are instalate echipamente de semnal);
(iii) Deranjamente pentru remedierea carora este necesara intervenţia in alte reţele de comunicaţii electronice 
interconectare cu Reţeaua Telekom Romania Mobile cu privire la care Telekom Romania Mobile nu poate primi 
informaţii privind remedierea Deranjamentului;
(iv) Deranjamente cauzate de interferenţe si perturbaţii produse de alţi operatori de comunicaţii electronice sau operatori 
radio sau TV;
(v) Deranjamente pe arii geografice extinse, cauzate de evenimente meteo sau alte situatil speciale, condiţii In care 
Telekom Romania Mobile este nevoita sa prioritizeze soluţionarea Deranjamentelor;
(vl) Deranjamente cauzate de echipamentul folosit de către Utilizatorului final (inclusiv probleme de configurare);
(vii) Deranjamente cauzate de situaţii de forţa majora/caz fortuit, in condiţiile legii.
2.7. In cazul nerespectarii termenului de remediere a deranjamentelor menţionat de art. 2.6 de mai sus, cu excepţia 
situaţiilor care sunt In afara controlului Telekom Romania Mobile, Clientul poate solicita despăgubiri in termen de 
maximum 15 zile lucratoare de la data primirii reclamatiei validate de către Telekom Romania Mobile. Acordarea 
despăgubirii va fi condiţionate de existenta unei reclamaţii privind un deranjament valid, respectiv raportarea de către 
Client a unei intreruperi in furnizarea Serviciilor si atribuita reţelei prin intermediul careia se furnizează Serviciile 
necesitând efectuarea de reparaţii.
2.8 . In cazul In care Telekom Romania Mobile constata ca solicitarea Clientului este intemeiata, despăgubirea se va 
acorda prin reducerea taxei lunare de abonament, proporţional cu perioada in care Clientul nu a beneficiat de Servicii. 
Reducerea taxei lunare de abonament se va evidenţia in factura din luna imediat următoare soluţionării in mod favorabil 
a cererii Clientului.
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■3. ACTIVAREA SERVICIILOR
3.1 Telekom Romania Mobile este indreptatit sa solicite in prealabil viitorului Client documentele necesare in vederea 
semnării Contractului precum si constituirea unor eventuale Garanţii sau efectuarea de plaţi in avans ,daca este cazul. 
In cazul in care viitorul Client nu prezintă documentele si garanţiile solicitate, sau nu plăteşte in avans suma solicitata 
.Telekom Romania Mobile are dreptul de a nu incheia Contractul si de a nu livra Echipamentele solicitate de client pana 
la data prezentării de către viitorul Client a tuturor documentelor si/sau pana la efectuarea platiilor solicitate.
3.2 Clientul va avea acces la Serviciile Telekom Romania Mobile si va primi Echipamentele solicitate numai după 
semnarea Contractului, in termenul de 7 zile lucratoare care se va calcula: (i) de la data semnării Contractului, cu 
condiţia ca respectivul Client sa fi prezentat toate documentele, sa fi constituit Garanţia solicitata si, daca este cazul, sa 
plateasca in avans o suma calculata in funcţie de planul tarifar Telekom Romania Mobile ales la data semnării 
Contractului; sau (ii) de la data la care Clientul a prezentat toate documentele, Garanţia a fost constituita si, daca e cazul, 
suma in avans calculata in funcţie de planul tarifar Telekom Romania Mobile ales la data semnării Contractului a fost 
achitata, in situaţia in care Clientul nu a îndeplinit aceste condiţii inca de la data semnării Contractului.
3.3 In situaţia excepţionala in care Contractul a fost semnat, indiferent daca SIM-urile aferente au fost sau nu activate, si 
Telekom Romania Mobile constata, intr-un termen de 15 zile de la data semnării Contractului, ca respectivul Client tot nu 
si-a îndeplinit obligaţia de a prezenta toate documentele solicitate sau de a constitui Garanţia, daca este cazul, Telekom 
Romania Mobile va avea dreptul, oricând după împlinirea termenului menţionat, de a constata rezilierea Contractului de 
plin drept, cu efecte imediate, fara punere in întârziere sau alte formalităţi prealabile si fara intervenţia instanţei 
judecătoreşti. Clientul neavand dreptul la despăgubiri. In acest caz Telekom Romania Mobile poate refuza livrarea 
Echipamentelor solicitate pana la îndeplinirea obligaţiilor clientului de a prezenta toate documentele solicitate si/sau de 
a constitui Garanţia si/sau de a efectua plata in avans solicitata.
3.4 Accesul la noi Servicii disponibile in Reţeaua Telekom Romania Mobile, solicitate pe parcursul derulării Contractului, 
se va face in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data înregistrării solicitării Clientului, cu condiţia ca acesta sa fie 
eligibil pentru Serviciile solicitate. Excepţie de la termenul de activare de 10 zile fac Sen/iciile solicitate de către Client 
ulterior încheierii Contractului si care datorita caracteristicilor lor comerciale se activeaza incepand cu prima data de 
facturare după data solicitării lor.
3.5 Clientul declara ca a luat cunoştinţa de politica de utilizare corecta a Serviciilor si ca furnizarea Serviciilor este 
condiţionată de acceptarea in întregime a prevederilor acesteia. Politica de utilizare corecta a Serviciilor se gaseste si pe 
site-ul www.telekom.ro.

4. DURATA CONTRACTULUI
4.1 Prezentul Contract intra in vigoare la data semnării de către ambele parti contractante si se incheie pentru o 
perioada nedeterminata dar nu mai mica decât Perioada Iniţiala menţionata in Anexa de Conectări Multiple
4.2 Perioada Iniţiala a Contractului va curge de la data activării Serviciilor pentru fiecare Cartela SIM/Numar de telefon in 
parte (după cum este cazul). In cazul in care Clientul a solicitat activarea mai multor Cartele SIM, Perioada Iniţiala a 
fiecărei Cartele SIM poate diferi in funcţie de data activării.
4.3 După expirarea Perioadei Iniţiale, Contractul se prelungeşte pentru o perioada nedeterminata in cuprinsul careia 
Clientul are posibilitatea de a solicita încetarea Contractului fara obligaţia de a plaţi costurile de încetare înainte de 
expirarea Perioadei Iniţiale.

5. TARIFELE TELEKOM ROMANIA MOBILE
5.1 Tarifele pentru Serviciile Telekom Romania Mobile contractate de Client sunt stabilite in Euro (EUR) si in sub
unitatea Euro cent si sunt menţionate in Anexa de Conectări Multiple.
5.2 Tarifele către alte reţele si/sau pentru alte Servicii decât cele menţionate in Anexa de Conectări Multiple, precum si 
tarifele pentru Serviciile de Administrare se vor supune grilei de tarife standard a Telekom Romania Mobile, care poate fi 
modificata periodic. Clientul declara prin prezentul ca a luat cunoştinţa si accepta tarifele standard aplicabile. Detalii se 
găsesc si pe site-ul www.telekom.ro.
5.3 Telekom Romania Mobile va putea modifica tarifele Serviciilor sale in orice moment, cu respectarea legislaţiei in 
vigoare, cu cel puţin 30 de zile calendaristice inainte ca modificarea sa devină efectiva, sau cu un alt termen prevăzut de 
legislaţia in vigoare, daca va fi cazul. In acest sens a se vedea si dispoziţiile art. 19 de mai jos.
5.4 In cazul cererilor de portare in Reţeaua Telekom Romania Mobile, Telekom Romania Mobile nu va solicita Clientului 
, la data activării, niciun tarif pentru portarea Numărului de telefon.

http://www.telekom.ro
http://www.telekom.ro


T- EXPERIENŢE ÎMPREUNĂ.

6. FACTURARE. PLATA
6.1 Pentru perioada cuprinsa intre data Activării si data emiterii primei facturi, Clientul va beneficia numai de 
minutele/Serviciile incluse in tipurile de abonamente contractate, aferente/proportionale numărului de zile din aceasta 
perioada.
6.2 Ca regula generala, Telekom Romania Mobile va trimite lunar către Client factura cuprinzând (dar nu in mod 
limitativ): (i) contravaloarea abonamentelor lunare pentru Serviciile contractate, aferente lunii in curs calculate din ziua 
facturării; (ii) contravaloarea Serviciilor utilizate de Client in luna precedenta facturii respective; (iii) daca este cazul, 
contravaloarea unor Servicii de Administrare a contului Clientului.
6.3 Din motive de ordin tehnic, in cazuri excepţionale, factura emisa Clientului va putea include si regularizări pentru 
corectarea unor erori aparute in facturile anterioare cu privire la calcularea valorii Serviciilor sau abonamentelor utilizate 
in lunile precedente celei in care a fost emisa factura respectiva. In cazul utilizării Serviciului de Roaming, din motive 
tehnice specifice funcţionarii acestui Serviciu, factura emisa Clientului va putea include contravaloarea Serviciilor 
utilizate in cursul lunilor precedente celei in care a fost emisa factura.
6.4 Ca regula generala, prima factura după activare emisa de Telekom Romania Mobile va conţine (dar nu in mod 
limitativ): (i) contravaloarea abonamentelor pentru Serviciile contractate aferente/proportionale cu perioada cuprinsa 
intre data Activării si data emiterii primei facturi; (ii) contravaloarea Serviciilor utilizate in perioada cuprinsa intre d^ 
Activării si data emiterii primei facturi; (iii) contravaloarea abonamentelor lunare pentru Serviciile contractate, afererni 
lunii in curs calculate din ziua facturării; (iv) daca este cazul, alte tarife aferente Serviciilor de Administrare; (v) preturile 
produselor achiziţionate de către Client de la Telekom Romania Mobile (terminale, accesorii, etc); (vi) daca este cazul, 
contravaloarea cu minus a sumei percepute in avans de către Telekom Romania Mobile la data semnării Contractului, 
conform articolului 3.2 de mai sus.
6.5 Facturile de Servicii sunt emise in RON, la cursul oficial de schimb RON/EUR al BNR de la data emiterii facturii. Plata 
fiecărei facturi emise de către Telekom Romania Mobile, se va efectua de către Client lunar, inclusiv TVA, in termen de 
maxim 14 zile de la data facturării.
6.6 Facturile vor fi trimise Clientului prin posta la adresa specificata in Contract sau pot fi vizualizate/accesate de către 
Client in format electronic prin contul creat in aplicaţia MyAccount (www/.telekom.ro) in situaţia in care Clientul a optat 
pentru modalitatea de transmitere a facturii numai in format electronic. Clientul care reclama ca nu a primit factura sau 
nu a accesat contul prin intermediul aplicaţiei MyAccount (https://myaccount.telekom.ro) in vederea vizualizării 
facturii/nu a primit e-mail-ul de informare, nu este exonerat de la plata acesteia. Orice reclamaţii privind facturile vor 
respecta procedura descrisa la art. 21.2 si 21.3 de mai jos.
6.7 In cazul in care Clientul depăşeşte Limita de Credit, Telekom Romania Mobile isi rezerva dreptul de a solicita plaţi 
intermediare pentru perioade mai scurte de o luna, cu termen de plata mai scurt decât cel prevăzut in prezentul Contract 
sau sa plateasca factura deja emisa inainte de data scadentei, după cum este cazul.
6.8 In cazul in care Clientul nu isi achita obligaţiile de plata in termenele stabilite in prezentul Contract, Clientul se afla 
drept in intarziere. Data efectuării plaţii se va considera data la care plata întregului debit a fost confirmata in contul 
Clientului din sistemul de evidenta a facturilor si plaţilor aferente al Telekom Romania Mobile .
6.9 Pentru sumele neplatite la termen, Telekom Romania Mobile isi rezerva dreptul de a aplica penalitati, cu titlu de 
daune moratorii, in valoare de 0,5% calculate la aceste sume datorate, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua 
următoare datei scadentei pana la data plaţii integrale a sumei datorate. Totalul penalităţilor pentru intarziere poate 
depăşi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate.
6.10 Clientul, prin prezenta, declara si accepta ca facturile emise de către Telekom Romania Mobile, precum si orice 
copii sau extrase păstrate de Telekom Romania Mobile in forma electronica, constituie dovada totala si imediata a 
datoriei Clientului către Telekom Romania Mobile,
6.11 Clientul, prin prezentul, declara si accepta ca, in cazul in care acesta opteaza pentru transmiterea facturii numai in 
format electronic, notificările privind emiterea facturilor in format electronic se vor transmite numai prin email la adresa 
de email comunicata in acest sens de către Client.
6.12 Telekom Romania Mobile, va emite facturi detaliate, contra cost ( Serviciu de Administrare ),pentru Serviciile 
consumate numai daca Clientul solicita in mod expres aceasta atat la momentul încheierii Contractului cat si pe 
parcursul derulării lui. Facturile detaliate solicitate in timpul derulării Contractului se vor emite numai pentru perioada 
incepand cu data precedentei facturi fata de momentul solicitării. De asemenea, la cererea Clientului, Telekom Romania 
Mobile emite factura detaliata retroactiv, contra cost si numai pentru ultimele 6 facturi emise.
i6.13 La data semnării Contractului Telekom Romania Mobile ii poate solicita Clientului sa plateasca o suma cu titlu de 
avans, calculata in funcţie de planul tarifar ales de către Client. Suma respectiva se va deduce din următoarele facturi 
emise către Client, pana la concurenta sumei plătite.
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6.14 Clientul poate efectua plata facturilor emise de Telekom Romania Mobile in baza prezentului Contract folosind una 
dintre următoarele modalitati de plata:
6.14.1. numerar;
6.14.2. virament bancar;
6.14.3. debitare directa;
6.14.4. plata cu cârdul prin bancomatele băncilor partenere cu care Telekom Romania Mobile are încheiate contracte 
privind încasarea facturilor. Pentru plata contravalorii facturii Telekom Romania Mobile, Clientul nu datoreaza 
comisioane/costuri suplimentare, cu excepţia plaţii prin ordin de plata, care poate fi purtătoare de costuri 
suplimentare/comisioane bancare.
Pentru mai multe informatii/detalii cu privire la modalităţile de plata a facturilor Clientul poate accesa site-ul 
www.telekom.ro.

7. RĂSPUNDEREA TELEKOM ROMANIA MOBILE
7.1 Telekom Romania Mobile va lua toate masurile necesare pentru a asigura accesul Clientului la Reţeaua si Serviciile 
sale in cele mai bune condiţii tehnice posibile, in conformitate cu autorizaţiile si licenţele sale. Calitatea si 
disponibilitatea Serviciilor Telekom Romania Mobile pot fi afectate de factori ce nu depind de Telekom Romania Mobile, 
cum ar fi: tipul echipamentului folosit de Client, obstructionari fizice locale, lucrări temporare, condiţii atmosferice, 
interferenţe radio si funcţionarea defectuoasa a altor reţele de telecomunicaţii la care Telekom Romania Mobile este 
interconectat, demontări ale antenelor de semnal Telekom Romania Mobile impuse prin decizii/acte normative emise 
de autoritati publice.
7.2 Telekom Romania Mobile isi rezerva dreptul de a limita accesul unui Număr de telefon sau a unei Cartele SIM la 
toate Serviciile Telekom Romania Mobile, ca o consecinţa a folosirii abuzive a acestora sau in alte cazuri justificate, cu o 
înştiinţare prin SMS sau apei, daca acest lucru este posibil.
7.3 Telekom Romania Mobile răspunde exclusiv pentru Serviciile sale si, prin urmare, nu răspunde pentru serviciile 
oferite de terte parti, care fac uz, in orice forma, de Serviciile sale. Pentru evitarea oricărui dubiu, Telekom Romania 
Mobile nu răspunde pentru prejudiciile, de orice natura, suferite de Client in legătură cu serviciile terţilor.
7.4 Telekom Romania Mobile poate restricţiona sau suspenda temporar furnizarea Serviciilor oferite, daca aceasta este 
absolut necesara pentru efectuarea unor lucrări de intretinere/modificare ce vor fi programate astfel incat sa cauzeze cat 
mai puţin disconfort Clientului. Telekom Romania Mobile nu răspunde pentru funcţionarea necorespunzatoare a Reţelei 
in zonele in care aceasta este in dezvoltare sau in situaţiile in care Telekom Romania Mobile face lucrări de imbunatatire 
a Reţelei.
7.5 Telekom Romania Mobile nu va răspunde fata de Client si/sau fata de terte parti pentru daune, pierderi de profit, 
câştiguri nerealizate si/sau nefructificarea unor oportunităţi de afaceri sau orice alte pierderi suferite de către Client care 
rezulta direct sau indirect din, dar fara a se limita la: (I) folosirea neadecvata a Serviciilor si echipamentelor de 
comunicaţii de către Client, (ii) nefunctionarea Serviciilor din motive de ordin tehnic si/sau din acţiunile terţilor, (iii) 
nefunctionarea adresei de email a Clientului pentru notificările care se transmit de către Telekom Romania Mobile pe 
email. Clientul neputand invoca neprimirea notificării astfel transmise, (iv) caz fortuit sau caz de forţa majora, sub rezerva 
obligaţiilor de diligenta prevăzute ia articolul 16.1. de mai jos.
7.6 Telekom Romania Mobile nu va răspunde de acţiunile sau inacţiunile sale fata de terte persoane sau pentru 
prejudiciile create unor terte persoane care beneficiază de Serviciile Telekom Romania Mobile in afara prezentului 
Contract sau chiar in absenta unui contract intre acestea si Telekom Romania Mobile. De asemenea, Telekom Romania 
Mobile nu este răspunzător decât fata de Client in limitele prezentului Contract, iar răspunderea sa nu se întinde si 
asupra Utilizatorilor Finali ai Serviciilor Telekom Romania Mobile, asa cum au fost aceştia desemnaţi de Client.
7.7 Telekom Romania Mobile nu răspunde fata de Client si/sau fata de terte parti pentru niciun fel de daune indireote 
inclusiv, dar fara a se limita la pierderi de profit, câştiguri nerealizate si/sau nefructificarea unor oportunităţi de afaceri 
sau orice alte pierderi similare suferite de către Client ca urmare a lipsei de acces la Servicii sau furnizarea de Servicii de 
calitate necorespunzatoare.
7.8 Telekom Romania Mobile este obligat sa analizeze reclamatiile si cererile Clientului, inclusiv cele referitoare la 
valoarea facturilor emise de Telekom Romania Mobile Communications S.A., si sa le răspundă, in conformitate cu 
termenii prezentului Contract, in termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării lor.
7.9 In cazul intervenirii unor incidente, ameninţări si vulnerabilităţi privind securitatea sau integritatea Reţelei si 
Serviciilor, Telekom Romania Mobile va lua, fara a se limita la, următoarele categorii de masuri:
7.9.1. aplicarea unor mecanisme de protejare fata de ameninţări ale furnizării Serviciilor cum ar fi, fara a se limita la: 
mesaje de tip spam, cazuri de frauda, etc;
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7.9.2. metode de securitate standardizate in vederea protejării informaţiilor confidenţiale transmise prin intermediul 
Serviciilor;
7.9.3. rerutarea traficului din zona afectata către o alta zona si/sau transmiterea traficului pe alte linii, pentru situaţiile in 
care incidentele, ameninţările sau vulnerabilităţile afecteaza echipamentele Telekom Romania Mobile necesare 
furnizării Serviciilor.
7.10 Telekom Romania Mobile foloseşte pentru masurarea si gestionarea traficului indicatori de performanta generaţi in 
nodurile de reţea, conform specificaţiilor furnizorilor de echipamente. Performanta acestor indicatori este monitorizata in 
mod regulat in scopul de a evita congestionarea segmentelor de reţea sau pentru utilizarea acestora la capacitate 
maxima. In acest sens, Telekom Romania Mobile foloseşte metode de proiectare a reţelei ce au ca scop îndeplinirea 
statistica a criteriilor din licenţa de operare. Clientul înţelege si accepta ca nivelul calitatii Serviciilor poate fi afectat in 
situaţiile in care se iau masurile sus-mentionate, Telekom Romania Mobile asigurând un nivel maxim de blocare si 
întrerupere a apelurilor in proporţie de 2% in medie pe Reţea (aceasta valoare trebuie înţeleasa in sens statistic prin 
raportare la numărul total al abonaţilor intr-un interval de timp determinat si la nivelul întregii reţele).

8. RĂSPUNDEREA CLIENTULUI

Obligaţii generale
8.1 Clientul este obligat sa notifice imediat Telekom Romania Mobile despre orice modificare a informaţiilor furnizate in 
momentul in care a încheiat Contractul, modificări aparute pe perioada derulării Contractului si, in mod special, despre 
schimbări ale sediului social, ale adresei de e-mail, ale statutului juridic, ale denumirii sau ale persoanei împuternicite sa 
reprezinte Clientul in relaţia cu Telekom Romania Mobile. In cazul in care Clientul nu notifica Telekom Romania Mobile 
cu privire la schimbarea sediului social sau a adresei de facturare, orice notificări sau facturi ce vor fi trimise de către 
Telekom Romania Mobile la adresele menţionate in Contract sau la ultima adresa anunţata de Client, vor fi considerate a 
fi transmise in mod valabil.
8.2 Clientul este obligat sa achite integral facturile pentru furnizarea Serviciilor, la scadenta, in conformitate cu termenii 
prezentului Contract. In cazul in care Clientul a achiziţionat si terminale. Clientul se obliga sa plateasca facturile aferente 
conform condiţiilor prevăzute in Anexa de conectări multiple.
8.3 Clientul nu poate folosi si/sau permite vreunei terte persoane sa folosească Serviciile Telekom Romania Mobile 
pentru scopuri imorale sau ilegale si de asemenea, este singur răspunzător pentru acţiunile si inacţiunile sale care au 
drept consecinţa incalcarea oricăror reglementari referitoare la condiţiile de accesare si/sau utilizare a Serviciilor, 
inclusiv in ceea ce priveşte Serviciile sale care, conform reglementarilor in vigoare, nu este permis a fi accesate de către 
toate categoriile de consumatori.
8.4 Clientul este singur răspunzător pentru orice ihcalcare a reglementarilor aplicabile in ceea ce priveşte modul 
utilizare a Sen/iciilor, scopul utilizării acestora sau conţinutul transmis, stocat, expus sau care face, in orice mod, obiectul 
unor operaţiuni efectuate cu sprijinul sau prin intermediul Serviciilor.
8.5 Clientul este pe deplin responsabil de acţiunile oricăror terte persoane care utilizează Serviciile Telekom Romania 
Mobile prin intermediul prezentului Contract de abonament, mai ales cu privire la utilizarea Serviciilor de către Utilizatorii 
Finali desemnaţi de Client.
8.6 Clientul este singur răspunzător pentru datele aferente contului sau de client Telekom Romania Mobile introduse la 
momentul efectuării plaţii facturii de Sen/icii sau terminale. Telekom Romania Mobile nu va fi tinuta responsabila in 
situaţia in care, in urma introducerii de către Client a unor date inexistente, incorecte sau incomplete pentru efectuarea 
plaţii, plata nu a fost alocata in contul Clientului din sistemul de evidenta a facturilor si plaţilor aferente Telekom 
Romania Mobile sau a fost alocata cu întârziere si astfel sunt demarate/continuate acţiuni de recuperare a sumelor 
datorate de către Client, respectiv sunt calculate si aplicate penalitati de Întârziere.
8.7 Clientul declara ca semnează prezentul Contract cunoscând toate prevederile legale esenţiale (ex:, protecţia 
consumatorilor, comunicaţii electronice, etc) in vigoare aplicabile prezentului Contract.
Folosirea abuziva a Serviciilor
8.8 Clientul este obligat sa utilizeze Reţeaua Telekom Romania Mobile si Serviciile furnizate in conformitate cu termenii 
prezentului Contract. Serviciile care fac obiectul prezentului Contract sunt destinate utilizării de către Client numai 
pentru nevoile proprii si nu cu scopul de a obţine un profit sau de a atrage avantaje comerciale.
,8.9 Clientul înţelege si accepta ca oricare din modurile de utilizare a Serviciilor conform prezentului articol sunt 
considerate a fi utilizări abuzive si sunt complet interzise Clientului, sub sancţiunile prevăzute in prezentul Contract:
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8.9.1. folosirea de echipamente neautorizate de către autoritatile de reglementare competente sau care nu sunt 
compatibile cu Reţeaua Telekom Romania Mobile precum si utilizarea Serviciilor in vederea testării unor echipamente:
8.9.2. folosirea Serviciilor Telekom Romania Mobile in scopul savarsirii unei Fraude (cum ar fi, dar fara a se limita la, 
activitate abuziva identificata pe baza analizei de trafic: trafic permanent către destinaţii distincte (trafic artificial) etc):
8.9.3. oferirea, cu titlu oneros sau gratuit, a posibilităţii unor terte parti de a folosi Serviciile Telekom Romania Mobile, in 
alte scopuri decât cele agreate prin prezentul Contract, inclusiv prin recomercializarea Serviciilor Telekom Romania 
Mobile către terte parti:
8.9.4. folosirea Serviciilor Telekom Romania Mobile in scop de comercializare a Clientului sau a unor terte persoane:
8.9.5. sicanarea sau agresarea in orice fel a altor clienţi Telekom Romania Mobile sau ai altor furnizori de comunicaţii 
electronice, parteneri ai Telekom Romania Mobile sau a angajaţilor Telekom Romania Mobile (inclusiv prin serviciul 
Relaţii cu Clienţii) sau a unor terte persoane, prin apelarea sau trimiterea de mesaje cu conţinut de natura sa 
calomnieze, hartuiasca, deranjeze, defăimeze sau prin care se dezvăluie informaţii personale sau confidenţiale in 
legătură cu o terta parte:
8.9.6. inducerea in eroare a altor clienţi Telekom Romania Mobile sau ai aitor furnizori de comunicaţii electronice, 
parteneri ai Telekom Romania Mobile, prin apelare sau prin transmiterea de SMS-uri cu un conţinut fals (promisiune de 
câştiguri, participări la concursuri, etc):
8.9.7. utilizarea Serviciilor in vederea intermedierii si/sau transferului de date si/sau de convorbiri telefonice si/sau SMS- 
uri, incluzând, fara limitare, transferuri de apeluri si/sau SMS-uri nationale/internationale in Reţeaua Telekom Romania 
Mobile sau in alte reţele:
8.9.8. utilizarea Serviciilor in vederea intermedierii si/sau transferului de convorbiri telefonice si/sau SMS-uri 
internaţionale folosind ca mediu de propagare internetul:
8.9.9. redirectionarea cu titlu oneros prin intermediul Serviciilor Telekom Romania Mobile a traficului (de voce , date sau 
SMS-uri) generat de către un tert precum si pentru ascunderea si/sau modificarea identităţii apelantului in aceste 
scopuri:
8.9.10. folosirea numerelor cu tarif special avand ca scop generarea de venituri ilicite pentru Client.
8.9.11. desfasurarea activitatilor de tip caii center/telesales/telemarketing de pe abonamentele ce oferă servicii 
nelimitate:
8.9.12. pentru abonamentele ce oferă acces nelimitat la serviciile de Vocesi/sau SMS, se va considera utilizare abuziva 
traficul ce depăşeşte 5000 minute /SMS pe luna, indiferent de destinaţie, precum si expedierea de mesaje de tip 
reclame comerciale, anunţuri comerciale cu privire la serviciile ce fac obiectul de activitate al Clientului. Pentru astfel de 
nevoii proprii, ale Clientului, Telekom Romania Mobile oferă servicii speciale.
8.10 De asemenea, Clientul înţelege si accepta ca ii sunt interzise:
8.10.1. expedierea de mesaje nesoiicitate (incluzând date, informaţii, text, muzica, sunet, imagini, grafice, materiale 
video, programe sau alte materiale) sau afişarea de mesaje de tip pachete de reclame comerciale sau anunţuri de 
informaţii (in general mesaje de tip Spam), Clientul fiind singurul răspunzător pentru expedierea sau afişarea unor astfel 
de mesaje:
8.10.2. continuarea expedierii de mesaje electronice către un adresant care a indicat ca nu doreşte sa mai primească 
asemenea mesaje:
8.10.3. expedierea sau afişarea de mesaje care conţin viruşi si/sau „cai troieni”, mesaje ilegale sau expedierea sau 
afişarea de mesaje indecente, obscene sau pornografice, cu incalcarea prevederilor legale in vigoare:
8.10.4. expedierea sau afişarea de mesaje care violează dreptul de proprietate intelectuala sau industriala Telekom 
Romania Mobile, a unui tert sau de mesaje conţinând informaţii pentru care Clientul nu are dreptul legal de transmitere 
sau difuzare in orice condiţii, conform oricărei legi aplicabile.

9. DESPĂGUBIRI

Despăgubiri datorate de Telekom Romania Mobile
9.1 In cazul in care Clientul nu poate folosi Serviciile Telekom Romania Mobile ca urmare a unor nefunctionalltati in 
Reţeaua Telekom Romania Mobile si cauzate culpei/neglijentei Telekom Romania Mobile, Clientul poate fi despăgubit, 
după analizarea solicitării sale in acest sens, conform articolului 9.5 de mai jos.
9.2 De asemenea, in cazul nerespectarii termenului de Activare a Serviciilor, ca urmare a culpei Telekom Romania 
Mobile, Clientul poate solicita despăgubiri in termen de maxim 15 zile de la data semnării Contractului, respectiv de la
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data înregistrării solicitării pentru activarea noilor Servicii sau de la data la care Clientul a devenit eligibil pentru activarea 
noilor Servicii.
9.3 Prin derogare de la articolul 9.2, daca activarea in Reţeaua Telekom Romania Mobile a unui Client portat nu poate fi 
realizata sau se realizează cu întârziere, din motive ce nu se afla sub controlul Telekom Romania Mobile (de exemplu din 
motive tehnice sau din motive ce se afla sub controlul furnizorului din a cărui reţea se face portarea), Clientul nu va fi 
indreptatit sa solicite despăgubiri din partea Telekom Romania Mobile.
9.4 Despăgubirea se va face numai la solicitarea Clientului formulata in termen de cel mult 15 zile de la data la care 
nefunctionalitatea a intervenit. Acordarea despăgubirii va fi condiţionată si de dovada in evidentele Telekom Romania 
Mobile a existentei defecţiunii notificate in aria geografica indicata de către Client si daca Clientul isi are sediul sau 
punctele de lucru in zonele afectate, Telekom Romania Mobile avand dreptul de a cere actele doveditoare in acest sens.
9.5 In cazul in care Telekom Romania Mobile constata ca solicitarea Clientului este intemeiata, despăgubirea se va 
acorda prin reducerea tarifelor lunare de abonament, proporţional cu perioada in care Clientul nu a beneficiat de 
Servicii sau prin acordarea de Servicii gratuite, in funcţie de serviciul neprestat. Reducerea tarifelor lunare de 
abonament se va evidenţia in factura din luna imediat următoare soluţionării in mod favorabil a cererii Clientului. 
Despăgubiri datorate de Ciient
9.6 In cazul in care Cartelele SIM/Echipamentele/Serviciile Telekom Romania Mobile sunt utilizate in alte scopuri dei|||| 
cele pentru care au fost oferite Clientului, prin oricare din mijloacele prevăzute la articolele 8.9 si 8.10 de mai s^} 
Telekom Romania Mobile este indreptatit la o despăgubire de 3.500 RON per Cartela SIM daca nu se prevede altceva, 
contrar, specific unui anumit tip de Serviciu. In cazul in care prejudiciul suferit de către Telekom Romania Mobile este 
mai mare decât despăgubirea aratata anterior. Clientul, in vederea reparării integrale a prejudiciului, este de acord ca 
despăgubirea prevăzută anterior sa fie completata cu despăgubiri pana la acoperirea integrala a prejudiciului. Fara 
prejudicierea vreunui alt drept, Telekom Romania Mobile poate retine aceste despăgubiri din Garanţiile constituite de 
Client si/sau sumele plătite in avans de către acesta, indiferent de Contractul in baza caruia au fost constituite si/sau 
plătite.
9.7 Prevederile articolului 9.6 nu iniatura obligaţia Clientului de a plaţi costurile de încetare pentru încetarea Contractului 
inainte de Perioada Iniţiala, asa cum sunt stabilite la art.13.4 de mai jos.

10. SUSPENDAREA SERVICIILOR / REACTIVARE
10.1 Telekom Romania Mobile are dreptul de a suspenda sau restricţiona accesul Clientului ia Servicii, cu notificarea 
Clientului (inclusiv prin factura, apel direct la numărul de telefon de contact, acolo unde este posibil, SMS sau email sau 
fara notificarea Clientului, in funcţie de motivul suspendării, fara drept la despăgubiri pentru Client, in cel puţin una din 
următoarele situaţii: (i) Clientul nu a achitat integral factura la termen, indiferent daca aceasta factura este aferenta 
Serviciilor sau terminalelor achiziţionate; (ii) Clientul a depăşit Limita de Credit; (iii) Clientul se face vinovat de oricare cjjn 
situaţiile prevăzute la articolele 8.9 si 8.10 din prezenţii Termeni Generali; (iv) in cazul efectuării unui trafic intens c»l 
numere cu tarif special intr-un interval de timp scurt (ore/zile); (v) in cazul in care Telekom Romania Mobile suspenda 
accesul Clientului la Servicii in baza unui alt contract încheiat intre Telekom Romania Mobile si Client; (vi) in orice alt caz 
in care acţiunile sau inacţiunile Clientului pot determina un risc pentru Telekom Romania Mobile.
10.2 Telekom Romania Mobile poate aplica aceleaşi masuri pentru orice alte Numere de telefon si orice alte Servicii 
furnizate de Telekom Romania Mobile si activate in contul aceluiaşi Client, indiferent daca acestea sunt in întârziere ia 
plata sau nu, chiar daca motivele aratate la art. 10.1 au intervenit doar pentru un singur Număr de telefon sau in legătură 
cu un singur Serviciu oferit de Telekom Romania Mobile. Daca Clientul a fost suspendat pentru motiv de neplata, pentru 
ca Serviciile sa fie reactivate, Clientul va plaţi toate sumele datorate către Telekom Romania Mobile si neachitate la 
momentul solicitării de reactivare a Serviciilor.
10.3 Suspendarea temporara a Serviciilor nu exonerează Clientul de la plata valorii lunare a abonamentului sau a 
oricăror sume datorate către Telekom Romania Mobile.
10.4 In situaţia in care accesul Clientului la Serviciile Telekom Romania Mobile a fost suspendat ca urmare a apariţiei 
unei situaţii menţionate la art. 10.1 (i), (ii), (v), fara ca acesta sa fi fost deconectat de la Reţeaua Telekom Romania 
Mobile, reconectarea Serviciilor se va face in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la data la care plata întregului debit sau a 
sumelor solicitate a fi achitate au fost confirmate in sistemul de evidenta a facturilor si plaţilor aferente al Telekom 
Romania Mobile.
10.5 Daca in perioada suspendării. Clientul a fost deconectat de la Reţeaua Telekom Romania Mobile pentru motiv de 
neplata, dar fara ca încetarea din orice motiv a Contractului (inclusiv rezilierea din partea Telekom Romania Mobile) sa fi 
intervenit. Clientul va fi reconectat automat in termen maxim 4 zile lucratoare de la data la care plata întregului debit a 
fost confirmata in contul Clientului din sistemul de evidenta a facturilor si plaţilor aferente al Telekom Romania Mobile,
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cu condiţia plaţii tuturor datoriilor către Telekom Romania Mobile precum si a eventualelor Garanţii. Contractul se va 
considera a fl continuat, toate prevederile acestuia aplicandu-se in mod corespunzător.
10.6 Daca in perioada suspendării, Clientul a fost deconectat de la Reţeaua Telekom Romania Mobile iar Contractul a 
încetat, indiferent de motiv (inclusiv rezilierea din partea Telekom Romania Mobile), Clientul va putea fi reconectat in 
Reţeaua Telekom Romania Mobile in urma cererii sale, cu condiţia plaţii tuturor datoriilor către Telekom Romania 
Mobile precum si a eventualelor Garanţii. Clientul va semna un nou contract de abonament. Clientul nu va mai avea 
posibilitatea de a se reconecta in Reţeaua Telekom Romania Mobile cu vechiul Număr de telefon, in situaţia in care 
acesta aparţinea unui alt furnizor de servicii de comunicaţii electronice decât Telekom Romania Mobile sau a fost deja 
alocat unui alt client Telekom Romania Mobile.

11. GARANŢII/ PLAŢI IN AVANS
11.1 La data semnării Contractului sau in timpul derulării iui. Clientul are obligaţia, la cererea Telekom Romania Mobile, 
de a furniza Garanţii nu mai mare de 3000 lei.
11.2 Telekom Romania Mobile isi rezerva dreptul de a solicita constituirea unor Garanţii suplimentare, care sa 
depasesca valoarea de 3000 lei, după cum urmeaza:
11.2.1, inainte de Activare, ţinând cont de: (a) relaţiile contractuale anterioare ale Clientului cu Telekom Romania Mobile 
respectiv cu terte parti (conform informaţiilor din Preventel); (b) bonitatea Clientului; (c) in cazul in care Clientul a cerut 
accesul la Servicii adiţionale (Roaming, facilitatea de a efectua convorbiri internaţionale etc.); (d) in caz de conectări 
multiple; (e) in cazul in care Clientul a fost identificat ca, anterior cererii de Activare, a savarsit o Frauda sau o tentativa de 
Frauda, etc.
11.2.2. pe parcursul derulării Contractului, in cazul in care: (a) intarzie efectuarea plaţii facturii pentru Servicii; (b) 
Clientul solicita furnizarea de Servicii adiţionale fata de cele activate la momentul semnării Contractului; (c) in cazul 
savarsirii unei Fraude sau a unei tentative de Frauda; (d) in cazul depăşirii Limitei de Credit; (e) in orice alt caz in care 
acţiunile sau inacţiunile Clientului pot determina un risc pentru Telekom Romania Mobile.
11.3 Garanţiile depuse sunt in RON, nu sunt purtătoare de dobânzi si vor fi returnate Clientului in următoarele condiţii:
11.3.1. pe parcursul derulării Contractului cu condiţia ca Clientul sa fi făcut dovada credibilităţii sale prin efectuarea cu 
regularitate si fara intarzieri a plaţilor datorate către Telekom Romania Mobile (minim ultimele 4 facturi anterioare datei 
la care se solicita returnarea sumei, cu condiţia ca aceste facturi sa fi fost emise cu o valoare pozitiva). Telekom Romania 
Mobile va returna Garanţia in termen de 30 zile lucratoare de la data la care a primit si aprobat cererea Clientului in acest 
sens;
11.3.2. Telekom Romania Mobile va avea dreptul de a returna Clientului in mod automat Garanţia, oricând după o 
perioada de 6 luni de la depunerea acesteia, daca Clientul nu a solicitat restituirea pana la acea data. Valoarea Garanţiei 
returnate se va regăsi pe următoarea factura, cu valoare negativa; Telekom Romania Mobile are dreptul de a retine din 
valoarea Garanţiei orice sume datorate de Client in baza prezentului Contract.
11.3.3. după incetarea Contractului, in termen de 30 zile lucratoare de la data la care Telekom Romania Mobile a primit 
si aprobat cererea Clientului in acest sens, cu condiţia ca Clientul sa nu alba datorii fata de Telekom Romania Mobile. In 
cazul in care Clientul nu si-a achitat toate datoriile fata de Telekom Romania Mobile, acesta din urma va avea dreptul de 
a retine orice sume datorate de Client din valoarea Garanţiei depuse;
11.3.4. in cazul in care Garanţia a fost constituita pentru accesul la Servicii adiţionale (Roaming, facilitatea de a efectua 
convorbiri internaţionale, etc) si daca Clientul solicita returnarea acesteia in baza articolului 11.3. 1, Telekom Romania 
Mobile va avea dreptul de a da curs acestei solicitări cu consecinţa dezactivării Serviciului Adiţional pentru care a fost 
constituita Garanţie returnata.
11.4 Daca suma depusa cu titlu de Garanţie care se eliberează Clientului este mai mica decât debitul datorat către 
Telekom Romania Mobile, compensarea va opera in limitele sumei celei mai mici iar Clientul ramane obligat la plata 
diferenţei din suma datorata.
11.5 Telekom Romania Mobile garanteaza ca sumele depuse de Client cu titlu de Garanţie sunt depozitate in conturi 
bancare de garanţii, accesibile de către Telekom Romania Mobile doar pentru returnarea lor către Client sau acoperirea 
debitelor Clientului, conform Contractului.
11.6 Pe parcursul derulării Contractului, Telekom Romania Mobile poate solicita constituirea succesiva sau 
concomitenta a mai multor Garanţii, daca Clientul se afla in cel puţin doua din cazurile pentru care se solicita 
constituirea Garanţiei sau in situaţia apariţiei redundante a aceluiaşi caz.
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11.7 Totodată, inainte de activarea Serviciilor Telekom Romania Mobile sau pe durata executării Contractului, 
Telekom Romania Mobile are dreptul de a solicita Clientului plata unor sume de bani care vor constitui un avans de 
plata al sumelor datorate de Client in baza Contractului. In acest sens, suma plătită de Client cu titlu de plata in avans va 
stinge, pana la epuizare, sumele datorate de Client (cu orice titlu: debit principal, penalitati, etc) conform facturilor emise 
de Telekom Romania Mobile

12. LIMITA DE CREDIT
12.1 Fara prejudicierea vreunui drept al Telekom Romania Mobile, in momentul in care Limita de Credit este depăşită, 
Telekom Romania Mobile isi rezerva dreptul de a solicita Clientului cu o utilizare intensa a Serviciilor Telekom Romania 
Mobile, intr-un inten/al de timp scurt (ore/zile), (i) sa constituie o Garanţie sau (ii) safaca o plata intermediara, inainte de 
emiterea facturii curente, sau (iii) sa plateasca factura deja emisa inainte de data scadentei, după cum este cazul si/sau 
(Iv) sa suspende imediat accesul la Servicii, fara notificarea prealabila a Clientului.
12.2 Clientul se poate informa despre Limita sa de Credit pe parcursul derulării Contractului contactând Departamentul 
Relaţii cu Clienţii. Telekom Romania Mobile are dreptul de a majora sau diminua, pe parcursul derulării Contractului, 
valoarea Limitei de Credit alocate Clientului.
12.3 Utilizarea Serviciilor pentru o valoare mai mare decât Limita de Credit nu exonerează Clientul de la plata integral. f 
Serviciilor, intrucat monitorizarea si instituirea limitei de credit este un drept si nu o obligaţie a Telekom Romania Mobi'T
12.4 Pana la momentul In care Garanţia a fost constituita sau plata a fost efectuata, Telekom Romania Mobile are 
dreptul sa suspende accesul Clientului la Serviciile Telekom Romania Mobile, fara drept de compensare sau alte 
despăgubiri.
12.5 Telekom Romania Mobile are dreptul de a suspenda accesul la Servicii Imediat, fara notificarea prealabila a 
Clientului, in cazul in care acesta inregistreaza trafic intens intr-o perioada scurta, implicând un risc atat pentru Telekom 
Romania Mobile cat si pentru Client. In acest caz accesul al Servicii va fi restabilit in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la 
data la care plata întregului debit sau a sumelor solicitate a fi achitate au fost confirmate in sistemul de evidenta a 
facturilor si plaţilor aferente al Telekom Romania Mobile.
12.6 Prevederile capitolului 12 - Limita de Credit nu vor fi afectate, in niciun fel, de limitările de trafic (pragurile) stabilite 
de Client in prealabil. In vederea controlului costurilor. In cazul in care Limita de Credit alocata Clientului este mai mica 
decât limita de trafic (pragul) stabilita de Client (inclusiv pentru utilizarea Serviciilor mobile de date In Roaming), 
Telekom Romania Mobile va avea dreptul sa la orice masuri in vederea aplicării prevederilor cuprinse In prezentul 
capitol 12.

13. încetarea CONTRACTULUI/SERVICIILOR LA INIŢIATIVA CLIENTULUI
13.1 Clientul poate solicita incetarea Contractului sau a unei parii din Serviciile contractate (de exemplu dezactivai^ 
doar In parte a unor Cartele SIM sau a unor Fluxuri El), printr-o notificare scrisa si a cărei dovada poate fi făcută, 
adresata Telekom Romania Mobile la sediul din Bucureşti, Splaiul Independentei nr. 319G, SEMA Parc, Clădirea Atrium 
Flouse, etajele 1 sl 2, sector 6, 060044 ,cu cel puţin 30 de zile inainte de data de la care doreşte ca incetarea sa-si 
producă efectele.
13.2 Daca Clientul doreşte sa se porteze din Reţeaua Telekom Romania Mobile in reţeaua unui alt furnizor de servicii de 
comunicaţii electronice, Clientul va solicita acest lucru direct furnizorului in a cărui reţea doreşte sa aiba loc portarea, 
incetarea Contractului inten/enind la data realizării portarii, cu respectarea tuturor condiţiilor prevăzute in Contract. 
Pentru evitarea oricărui dubiu, incetarea Contractului intervenita la data realizării portarii nu iniatura obligaţia Clientului 
de a achita toate sumele datorate in baza prezentului Contract, precum si eventualele costuri de incetare. In măsură in 
care cererea de Portare a Clientului in reţeaua unui alt furnizor de servicii de comunicaţii electronice nu se finalizează cu 
realizarea Portarii, prezentul Contract isi va produce efectele in continuare in aceeaşi termeni si condiţii.
13.3 Contractul inceteaza la iniţiativa Clientului si atunci când Clientul care: (I) a făcut o cerere de Portare in Reţeaua 
Telekom Romania Mobile, si (ii) nu a cerut, prin selectarea opţiunii corespunzătoare prevăzută in cererea de portare, 
continuarea furnizării serviciilor de comunicaţii electronice prin intermediul numerelor temporare,a solicitat in scris 
anularea cererii sale de Portare, in condiţiile si termenul stabilit de lege si conform procedurii de portare. Depunerea 
cererii de anulare a portarii in termenul prevăzut de lege si in condiţiile menţionate mai sus, atrage incetarea de drept a 
Contractului.
13.4 In cazul in care Clientul doreşte incetarea Contractului inainte de sfârşitul Perioadei Iniţiale, acesta va fi obligat sa 
plateasca costurile de incetare inainte de expirarea Perioadei Iniţiale, reprezentând suma tuturor abonamentelor lunare 
si a extraoptiunii activate (expraoptiune pentru care nu a expirat Perioada Iniţiala), pana la expirarea Perioadei iniţiale.
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13.4.1 Prevederile articolului 13.4 de mai sus face referire atat la Contractele încheiate pe o Perioada Iniţiala de 12 luni, 
cat si de 24 de luni sau mai mult.
13.4.2 in cazul in care Contractul inceteaza in conformitate cu prevederile articolelor 13.1, 13.2 sau 14.1 din Termenii 
Generali ai Contractului, Telekom Romania Mobile poate percepe si costuri suplimentare de incetare a Contractului 
inainte de expirarea Perioadei Iniţiale, egale cu valoarea subvenţiilor oferite de Telekom Romania Mobile pentru 
achiziţionarea de terminale si/sau pentru ofertele de servicii de voce.
13.4.3 In termen de maxim 14 zile de la data emiterii facturii sau de la data notificării Clientului de către Telekom 
Romania Mobile, ca urmare a încetării Contractului sau dezactivării uneia sau mai multor Cartele SIM, Clientul trebuie sa 
achite toate sumele datorate către Telekom Romania Mobile si eventualele costuri de incetare inainte de expirarea 
Perioadei Iniţiale, asa cum rezulta din factura emisa sau din notificarea trimisa,
13.5 In orice caz de incetare totala a Contractului la iniţiativa Clientului sau parţiala (de exemplu dezactivarea unor 
Cartele SIM in cazul in care pe contul Clientului sunt activate mai multe Cartele SIM), cu excepţia Clientului care a 
solicitat Portarea sa către un alt furnizor de comunicaţii electronice, precum si cu excepţia situaţiei prevăzute la articolul
13.3 de mai sus. Contractul inceteaza in termen de maxim 30 de zile de la data la care Telekom Romania Mobile a luat 
cunoştinţa de notificare.
13.6 încetarea Contractului nu iniatura obligaţia Clientului de a-si achita debitele ce se vor regăsi in facturile emise 
ulterior acceptării de către Telekom Romania Mobile a solicitării de incetare a Contractului, pentru Serviciile consumate 
dar nefacturate pana la data încetării, precum si pentru eventualele costuri de incetare.
13.7 Telekom Romania Mobile poate refuza, in condiţiile stabilite de lege, realizarea Portarii din Reţeaua sa in reţeaua 
unui alt furnizor de comunicaţii electronice.
13.8 In cazul încetării Contractului, daca ulterior emiterii ultimei facturi după încetarea Contractului, Telekom Romania 
Mobile constata ca in contul Clientului exista un sold creditor si nu exista alte datorii către Telekom Romania Mobile, 
Telekom Romania Mobile va returna sumele respective in baza unei solicitări exprese scrise a Clientului, in termen de 30 
de zile lucratoare de la data aprobării solicitării de către Telekom Romania Mobile.

14. încetarea contractului la iniţiativa telekom romania mobile
14.1 Para a aduce atingere dreptului Telekom Romania Mobile de a rezilia unilateral Contractul, pentru incalcarea de 
către Client a obligaţiilor sale contractuale. Clientul fiind de drept in intarziere prin simpla neexecutare a obligaţiilor, 
Telekom Romania Mobile este indreptatit sa considere Contractul reziliat de drept, fara punere in intarziere si/sau 
preaviz, drept de compensaţie sau despăgubiri pentru Client, in următoarele situatii: (i) Clientul nu isi respecta obligaţiile 
de plata chiar si in urma suspendării sau deconectării Serviciilor de către Telekom Romania Mobile; (ii) Clientul se face 
vinovat de oricare din situaţiile prevăzute la articolele 8.9 si 8.10 din prezentul Contract sau pentru orice alt motiv de 
frauda; (iii) Clientul foloseşte echipamente neautorizate de către autoritatile de reglementare competente sau care nu 
sunt compatibile cu Reţeaua Telekom Romania Mobile; (iv) in cazul neindeplinirii oricărei obligaţii de plata a Clientului 
fata de Telekom Romania Mobile, in acest caz rezilierea de drept urmând sa intervină pentru toate Cartelele 
SIM/Serviciile activate in contul aceluiaşi Client, indiferent daca pentru acestea exista sau nu intarzieri la plata, Telekom 
Romania Mobile fiind indreptatita sa nu mai incheie un nou Contract cu Clientul inainte de indeplinirea integrala a 
obligaţiilor de plata ale Clientului; (v) in cazul in care ulterior incheierii Contractului se constata ca actele prezentate de 
Client in vederea incheierii Contractului au fost false sau modificate; (vi) in cazul rezilierii de către Telekom Romania 
Mobile a unor alte contracte de abonament incheiate cu Clientul; (vii) in alte cazuri prevăzute expres in Contract,
14.2 Contractul va fi incetat de drept, fara punere in intarziere si/sau preaviz, drept de compensaţie sau despăgubiri 
pentru Client, si in următoarele situatii: (i) in cazul in care a intervenit procedura de dizolvare, lichidare, sau sechestru 
impotriva Clientului, sau, după caz, aceste proceduri au intervenit la cererea Clientului respectiv; (ii) in cazul in care 
portarea Clientului din reţeaua unui alt furnizor de servicii de comunicaţii electronice in Reţea, nu se poate realiza din 
motive ce nu depind de sau nu se afla sub controlul Telekom Romania Mobile si Clientul nu a cerut, prin selectarea 
opţiunii corespunzătoare prevăzută in cererea de portare, continuarea furnizării serviciilor de comunicaţii electronice 
prin intermediul numerelor temporare. In situaţiile mai sus menţionate. Clientul intelege sl este de acord ca încetarea 
Contractului nu a fost cauzata de acţiunea sau inacţiunea Telekom Romania Mobile si prin urmare, in acest caz, 
Telekom Romania Mobile nu este răspunzător fata de Client pentru niciun prejudiciu pe care acesta din urma l-ar putea 
suferi si nici nu datoreaza Clientului vreo despăgubire.
14.3 încetarea Contractului in cazurile enumerate la art. 14.1 si 14.2 de mai sus se va produce prin deconectare 
incepand cu sau oricând după data constatării de către Telekom Romania Mobile a oricăruia dintre cazuri. Aceasta 
incetare operează de plin drept, punerea in intarziere a Clientului rezultând din simplul fapt al neexecutarii, fara nicio
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intervenţie din partea instanţei, tara preaviz, fara drept de compensaţie sau despăgubiri sau alte formalităţi prealabile. 
Telekom Romania Mobile va instiinta Clientul cu privire la încetarea Contractului, pentru unul sau mai multe din motivele 
aratate mai sus.
14.4 In toate cazurile de încetare menţionate in prezentul articol 14, in termen de maxim 30 zile de la data emiterii 
ultimei facturi după deconectare. Clientul trebuie sa achite toate sumele datorate către Telekom Romania Mobile si 
eventualele costuri de încetare inainte de expirarea Perioadei Initiale.Costurile de încetare inainte de expirarea Perioadei 
Iniţiale sunt datorate pentru fiecare Cartela SIM dezactivata inainte de sfârşitul Perioadei Iniţiale si ca urmare a apariţiei 
vreuneia din situaţiile menţionate in art. 13.1,13.2,14.1 sau 14.2.
14.5 Telekom Romania Mobile poate denunţa prezentul Contract, prin transmiterea unei notificări către Client, sub 
forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu 30 de zile inainte de încetarea efectiva a Contractului. 
Clientul nu este indreptatit la plata niciunei penalitati sau orice alte despăgubiri, in cazul in care aceasta denunţare 
unilaterala intervine după expirarea Perioadei Iniţiale.

15. CLAUZE-NULITATE
In cazul in care oricare din prevederile prezentului Contract este contrara legii si/sau unor dispoziţii legale imperative, 
ordinii publice sau bunelor moravuri, toate celelalte prevederi ale prezentului Contract raman valabile si se vor aplic^i^ 
continuare, iar clauzele nule vor fi inlocuite de drept cu dispoziţii legale aplicabile.

16. FORŢA MAJORA. CAZUL FORTUIT
16.1 Telekom Romania Mobile va lua toate masurile necesare pentru a asigura disponibilitatea maxima a Serviciilor in 
caz de forţa majora si pentru cazurile fortuite, respectiv pentru evenimente care sunt dincolo de controlul sau, cat si 
pentru operarea si conexiunea altor reţele naţionale sau străine si pentru activitatile si acţiunile lor in general.
16.2 Caz de forţa majora/caz fortuit poate fi, de exemplu dar nu limitativ: stare de război (fie declarat sau nu), conflict 
armat, revoluţie, insurecţie, acţiuni sau ameninţări militare sau teroriste, sabotaj, tulburări civile, greve sau alte acţiuni in 
câmpul muncii, legi, regulamente, decizii sau directive, catastrofe naturale, cutremur, incendiu, explozie, tulburări solare 
sau meteorologice, urgente publice sau orice alta intamplare, care este dincolo de controlul rezonabil al Telekom 
Romania Mobile.

17. TRANSFERUL DE RESPONSABILITATE SI CESIUNEA DE CREANŢE
17.1 Telekom Romania Mobile are dreptul sa transfere unei terte parti, integral sau parţial, drepturile si/sau obligaţiile 
din prezentul Contract, fara a solicita consimţământul Clientului si fara ca acesta sa aiba dreptul la compensaţii de orice 
natura. Telekom Romania Mobile se va asigura ca acest transfer nu va afecta negativ Serviciile oferite Clientului, asa 
cum au fost prevăzute in prezentul Contract. Clientul va fi notificat despre transferul drepturilor si/sau obligaţiilor 
Contract cu cel puţin 30 de zile inainte ca acesta sa-si producă efectele.
1 7.2 Clientul nu va avea dreptul de a transfera drepturile si obligaţiile ce decurg din Contract fara consimţământul scris 
prealabil al Telekom Romania Mobile. In cazul in care Telekom Romania Mobile aproba solicitarea de transfer, regulile 
articolului 17.3 si 17.4 se vor aplica in mod corespunzător.
17.3 Transferul drepturilor si obligaţiilor din Contract, cu privire la toate sau doar la o parte din Cartele SIM 
activate/Numere de telefon, poate fi acceptat de către Telekom Romania Mobile numai după achitarea integrala de 
către Client a tuturor datoriilor sale către Telekom Romania Mobile pana la data aprobării de Telekom Romania Mobile a 
transferului de responsabilitate. Solicitarea de transfer nu se va face mai devreme de 30 de zile de la data Activării 
Serviciilor Telekom Romania Mobile care se vor a fi transferate.
17.4 Clientul se angajeaza sa semneze acordul de transfer împreuna cu viitorul Client si, de asemenea, viitorul Client va 
semna un nou contract de abonament cu Telekom Romania Mobile. Clientul este informat ca pentru realizarea 
transferului Contractului, noul client va trebui sa îndeplinească condiţiile cerute de Telekom Romania Mobile pentru a 
deveni Client Telekom Romania Mobile, in acest sens fiind necesara aprobarea Telekom Romania Mobile.
17.5 Pana la momentul încheierii efective a operării transferului de responsabilitate. Clientul iniţial va suporta integral 
toate costurile referitoare la utilizarea Serviciilor.
17.6 Telekom Romania Mobile isi rezerva dreptul de a cesiona oricând pe durata Contractului creanţele sale împotriva 
Clientului către terte parti, fara a avea in prealabil acordul Clientului sau fara vreo alta formalitate prealabila in afara celor 
impuse in mod expres de lege, daca este cazul.

18. EFECTELE PREZENTULUI CONTRACT
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18.1 Prezentul Contract conţine toate înţelegerile intervenite intre part! si înlocuieşte orice înţelegeri sau acorduri 
prealabile, scrise sau verbale, cu Telekom Romania Mobile sau cu partenerii autorizat! ai acestuia, referitoare la obiectul 
prezentului Contract.
18.2 Faptul ca una din part! nu insista pentru îndeplinirea stricta si întocmai a obligaţiilor ce ii revin celeilalte parti, 
prevăzute de prezentul Contract sau de lege, nu va fi interpretata ca o anulare sau o renunţare la dreptul respectiv, cu 
excepţia cazului in care in mod expres părţile au agreat in scris in legătură cu o astfel de renunţare. In caz contrar, părţile 
contractante sunt obligate sa isi îndeplinească obligaţiile prevăzute in respectiva prevedere contractuala.

19. MODIFICĂRI ALE PREZENTULUI CONTRACT
19.1 Telekom Romania Mobile isi rezerva dreptul de a modifica unilateral termenii prezentului Contract cum ar fi tarife, 
penalitati/costuri de încetare, caracteristici Servicii, incetare/suspendare Contract, despăgubiri, condiţii de folosire a 
Serviciilor, facturare/plata, garantii/plati in avans,, in conformitate cu legislaţia romana in vigoare la momentul respectiv.
19.2 Telekom Romania Mobile va informa Clientul despre modificările aduse la Contract cu cel puţin 30 de zile inainte 
de data la care modificările vor intra in vigoare.
19.3 . In cazul in care Clientul nu accepta modificările propuse, acesta are posibilitatea de a rezilia prezentul Contract 
fara obligaţia de a plaţi costurile de încetare inainte de expirarea Perioadei Iniţiale. Clientul trebuie sa-si exercite dreptul 
de denunţare cu buna-credinta. Notificarea va fi trimisa la sediul Telekom Romania Mobile din Bucureşti, Splaiul 
Independentei nr, 319G, SEMA Parc, Clădirea Atrium House, etajele 1 si 2, Sector 6, 060044, in termen de cel mult 
30 zile de la data notificării din partea Telekom Romania Mobile cu privire la modificările aduse, in caz contrar 
considerandu-se ca a acceptat modificările propuse.
19.4 Telekom Romania Mobile va notifica modificarea Contractului prin orice mijloc prin care se poate considera, in 
mod rezonabil, ca aceasta notificare ajunge la cunoştinţa Clientului (de ex.: SMS, e-mail, scrisoare sau prin intermediul 
facturii care pot fi insotite de informări prin anunţuri radio, TV, pagina web).

20. POLITICA DE UTILIZARE A SERVICIILOR IN ROAMING (“Politica")
20.1 Abonatul beneficiază de “Roaming Grupa 0" in condiţiile unei utilizări normale in contextul călătoriilor periodice in 
tarile din Grupa 0 si nu in condiţiile utilizării preponderent in Roaming. Scopul Politicii este de a preveni utilizarea 
abuziva sau anormala a dreptului de a beneficia de “Roaming Grupa 0".
20.2 “Roaming Grupa 0" este disponibil Clinetilor Telekom Romania Mobile care au reşedinţa pe teritoriul României 
sau care au legaturi stabile in Romania determinând prezenta frecventa si substanţiala a Clinetului pe teritoriul 
României, in baza declaraţiei Clientului in acest sens la incheierea/modificarea Contractului pentru Servicii compatibile 
cu "Roaming Grupa 0”. Orice modificare a situaţiei Clientului trebuie sa fie adusa la cunoştinţa Telekom Romania 
Mobile in termen de 2 zile lucratoare de la data la care a intervenit si va determina automat aplicarea unei suprataxe 
pentru Serviciile de Roaming in Grupa 0 după cum urmeaza: 0,038 Euro/min apel initiat, 0,0108 Euro/min apel primit, 
0,0119 Euro/SMS, 0,0044Euro/MB, TVA inclus.
20.3 In scopul prevenirii utilizării abuzive sau anormale, pe parcursul Contractului, Telekom Romania Mobile are dreptul 
sa solicite Clientului, prezentarea de dovezi privind reşedinţa pe teritoriul României sau existenta unor legaturi stabile in 
Romania, cum ar fi: prezentarea certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului, documente atestând locul efectiv 
de desfăşurare a activitatii economice principale sau locul unde angajaţii persoanei juridice identificaţi ca folosind o 
anumita cartela SIM isi îndeplinesc atribuţiile de serviciu.
20.4 Chiar si in condiţiile existentei unei declaraţii a Clientului privind reşedinţa pe teritoriul României sau legaturi stabile 
in Romania, in acele cazuri in care Telekom Romania Mobile deţine dovezi temeinice ca profilul de trafic al Clientului 
indica utilizarea abuziva sau anormala a Serviciului de Roaming pentru alte scopuri decât călătoriile periodice in 
străinătate, Telekom Romania Mobile are dreptul sa aplice o suprataxa Sen/iciului de Roaming pentru care se constata 
-utilizarea abuziva sau anormala, cu respectarea mecanismului de avertizare descris in Politica.
20.5 In scopul prevenirii utilizării abuzive sau anormale Telekom Romania Mobile va aplica mecanisme de control 
bazate pe Indicatori obiectivi care sa determine daca Clientul are consum preponderent naţional fata de Roaming Grupa 
0 (mai mare de 50% din consumul total pentru fiecare tip de serviciu dintre Serviciile de Roaming - Voce, Date sau SMS 
-, in perioada monitorizata; in calculul consumului naţional va fi inclus si traficul efectuat in Roaming in alte Grupe decât 
Grupa 0) sau daca are prezenta preponderent pe teritoriul României (mai mult de 50% din totalul perioadei 
monitorizate). Perioada minima de monitorizare a consumului si prezentei clientului, inainte de determinarea profilului 
de trafic in Roaming si aplicarea suprataxei, este de 4 luni.
20.6 Alţi indicatori obiectivi care pot indica utilizarea abuziva sau anormala a Serviciului de Roaming sunt: perioada 
lunga de inactivitate naţionala a unei cartele SIM insotita de utilizare preponderenta sau chiar exclusiva in Roaming sau
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abonarea la Serviciile Telekom Romania Mobile urmata de utilizarea succesiva a mai multor cartele SIM de către acelaşi 
Client in Roaming,
20.7 Daca in urma monitorizării profilului de trafic al Clientului, pe o durata de cel puţin 4 luni .Telekom Romania Mobile 
constata ca Clientul are consum preponderent in roaming sau prezenta preponderent in tarile din Grupa 0, atunci 
Telekom Romania Mobile are dreptul sa considere ca Clientul utilizează abuziv sau anormal Serviciul respectiv de 
Roaming. In acest caz, Telekom Romania Mobile va avertiza Clientul prin SMS, e-mail, mesaj etc., ca are un profil de 
trafic care indica o utilizare abuziva sau anormala a Serviciului de Roaming iar in lipsa modificării acestuia, in termen de 
14 zile de la data transmiterii avertismentului, in sensul evidenţierii unui consum sau prezente naţionale prevalente, 
Telekom Romania Mobile va aplica suprataxa menţionata la art. 22.2 de mai sus,retroactiv de la data transmiterii 
avertismentului către Client.
20.8 In urma primirii avertismentului. Clientul are dreptul ca in 14 zile sa furnizeze dovezi ca nu foloseşte Serviciul de 
Roaming in alte scopuri decât pentru calatorii periodice in tarile din Grupa 0. Daca aceste dovezi sunt temeinice, atunci 
Telekom Romania Mobile nu va aplica suprataxa menţionata in 22.2 de mai sus. Nu va constitui dovada temeinica in 
scopul acestei Politici simpla furnizare a documentaţiei care indica reşedinţa pe teritoriul României sau legaturi stabile In 
Romania.
20.9 Telekom Romania Mobile are dreptul de a aplica suprataxa pana la data la care constata schimbarea profilului pjf 
trafic al Clientului in sensul in care acesta nu mai indica o utilizare abuziva sau anormala a Serviciului de Roami [ 
pentru care s-a aplicat suprataxa sau pana la data la care Clientul furnizează dovezile temeinice menţionate la 22.8 de 
mal sus. Clientul va fi informat cu privire la încetarea aplicării suprataxei.
20.10 In cazul in care Telekom Romania Mobile constata ca exista cartele SIM, utilizate in baza Contractului, ce au făcut 
obiectul unei re-vanzari organizate către persoane care nu au reşedinţa sau legaturi stabile pe teritoriul României, 
Telekom Romania Mobile are dreptul de a lua masurile necesare opririi unei astfel de utilizări abuzive, inclusiv 
suspendarea furnizării Serviciilor sau încetarea Contractului, imediat si fara notificare prealabila.
20.11 Prevederile Politicii nu exclud aplicabilitatea pentru Serviciile de Roaming a prevederilor din Contract cu privire la 
utilizare abuziva si limitări. Orice reclamatie a Abonatului cu privire la Politica se va putea face conform Procedurii de 
reclamaţii, parte a Contractului."

21. PREVEDERI FINALE
21.1 Contractul este guvernat de legislaţia in vigoare din Romania.
21.2 Prevederile prezentului Contractului conţinând Prima Pagina a Contractului, Clauze Contractuale Esenţiale 
pentru Profesionişti, Termenii Generali ai Contractului de Abonament pentru Serviciile Prestate Profesioniştilor de către 
Telekom Romania Mobile se completează cu cele din Anexa de Conectări Multiple. In caz de discrepante intre 
documente, următoarea ordine de prevalare se va aplica:
21.2.1. Anexa de Conectări Multiple;
21.2.2. Clauze Contractuale Esenţiale pentru Profesionişti;
21.2.3. Termeniii Generali ai Contractului de Abonament pentru Serviciile Prestate Profesioniştilor de către Telekom 
Romania Mobile;
21.2.4. Prima Pagina a Contractului
21.3 Documentele care reglementează achiziţia si modalitatea de plata a terminalului de către Client la data semnării 
Contractului, completează Contractul, si constituie, in acelaşi timp, un accesoriu al acestuia
Prezentul exemplar reprezintă originalul Termenilor Generali ai Contractului de Abonament pentru Serviciile Prestate 
Profesioniştilor de către Telekom Romania Mobile si este semnat pentru conformitate de către Dl. Ovidiu Ghiman, in' 
calitatea sa de Director Executiv Comercial - Segment Business Romania.
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ANEXA DE CONECTĂRI MULTIPLE încheiata la contractul de abonament pentru serviciile de comunicaţii 
electronice Telekom Romania Mobile cu numărul din data de

Prezenta Anexa de Conectări Multiple face parte integranta din Contractul de abonament. In caz de discrepante intre prezenta Anexa de Conectări Multiple si Contractul de abonament, prevederile 
prezentei Anexe vor prevala.
Clientul va avea posibilitatea de a schimba planurile tarifare pe parcursul Perioade Iniţiale, numai cu acordul pârtilor.

1. Constituire Garanţii: Nu s-a constituit garanţie.

2. Subvenţie acordata pentru achiziţia de terminale/echipamente:
Telekom Romania Mobile va acorda Clientului, pentru fiecare serviciu activat, conform prezentei Anexe, o subvenţie in Euro (fara TVA) sub forma de buget ce va putea fi folosita de către 
Client la achiziţionarea de terminale, numai pe perioada minima contractuala a fiecărui serviciu. Valoarea totala a subvenţie cat si defalcarea acesteia pe fiecare SIM este evidenţiata in Secţiunea 
B - Cartelele SIM/Numere de telefon , de mai jos.
In cazul in care serviciul este suspendat pe motiv de neplata al facturii de servicii mobile, utilizarea subvenţiei va fi de asemenea suspendata.ln situaţia desfiinţării serviciilor, subvenţia isi 
pierde valabilitatea
Preturile de referinţa ale terminalelor Ia care se va aplica subvenţia evidenţiata in secţiunea B - Cartelele SIM/Numere de telefon vor fi cele din lista de preturi oficiala a Telekom Romania 
Mobile, valabila la data comenzii inaintate de către Client, lista ce poate fi modificata periodic de către Telekom Romania Mobile, in fiinctie de practica sa comerciala.
Clientul va achita suma ramasa după aplicarea subvenţiei menţionate in secţiunea B - Cartele SIM / Numere de telefon, reprezentând contravaloarea terminalelor achiziţionate, in termen de cel 
mult 14 zile de data emiterii facturii de către Telekom Romania Mobile Communications S.A. la data recepţiei terminalelor de către Client.
Prin derogare de la prevederile articolului 6.5 din Termenii Generali ai Contractului de abonament, facturile aferente terminalelor se vor emite in RON, folosind cursul de schimb valutar 
RON/EUR stabilit de Telekom Romania Mobile periodic si valabil la data emiterii facturilor de terminale.
In cazul in care Clientul nu isi onorează in totalitate obligaţia de plata, in termenul menţionat mai sus, a contravalorii terminalelor achiziţionate, Telekom Romania Mobile va avea dreptul de a 
suspenda Serviciile mobile de Voce si/sau de Date, conform articolului 10.1 din Termenii Generali ai Contractului de abonament sau de a rezilia Contractul de abonament, conform articolului 
14.1 din Termenii Generali ai Contractului de abonament.
Clientul intelege si accepta ca terminalele astfel achiziţionate nu au legătură cu furnizarea serviciilor, nefunctionarea/functionarea defectuoasa/orice alte pretenţii ale Clientului privind 
aterminalele neputand constitui motive pentru angarea răspunderii Telekom Romania Mobile in furnizarea serviciilor, astfel cum limitele răspunderii sunt stabilite in Contract.
Odata cu fiecare terminal. Clientului ii va fi furnizat si certificatul de garanţie.
Riscurile asupra fiecărui terminal se transfera la Client la livrare, odata cu receptionarea acestuia prin semnarea si/sau stampilarea documentelor de livrare si/sau a facturii aferente.
Proprietatea asupra fiecărui terminal se transfera la Client odata cu receptionarea acestuia si semnarea documentelor de livrare si a facturii, daca valoarea facturata a terminalului este 0 (zero), 
respectiv la plata integrala a facturii aferente preţului terminalului, daca factura are o valoare mai mare de 0 (zero).
In situaţia in care Clientul nu achita integral suma facturata, in termenul contractual, Telekom Romania Mobile va avea dreptul (i) de a suspenda toate serviciile furnizate Clientului si/sau (ii) de 
a rezilia Contractul sau orice contract incheiat cu Clientul, cu aplicarea despăgubirilor de Încetare prematura si/sau (iii) de a solicita Clientului retumarea terminalelor sl/sau (iv) de a proceda la 
blocarea funcţionarii terminalelor si/sau (v) de a lua orice alte masuri legale, inclusiv cu privire la terminale, in vederea protejării intereselor sale.

TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.
Splaiul Independentei nr. 319G, SEMA Parc, Clădirea Atrium House, Et. 1 - 2, Sector 6, 060044, Bucureşti, România 
Telefon: 1921 | Internet; www.teIekom.ro
Nr. înreg. Reg. Corn.: J40/433/1999 | CULl 1952970, C1F:R011952970 | Capital social subscris 1.593.747.5001ei, din care social vărsat 1.269.560.0001ei
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In cazul Încetării prezentei Anexe inainte de expirarea Perioadei iniţiale. Clientul va avea obligaţia rambursării către Telekom Romania Mobile a valorii integrale a subvenţiei folosite de către 
Client la momentul achiziţionării terminalelor, aceasta rambursare nereprezentand despăgubire sau penalitate, ci avand natura unui beneficiu necuvenit la care Telekom Romania Mobile este 
indreptatita a-i fi restituit. Pana la data plaţii integrale a contravalorii subvenţiei, Telekom Romania Mobile va avea dreptul (i) de a proceda la blocarea funcţionarii terminalelor si/sau (ii) de a 
lua orice alte masuri legale, inclusiv cu privire Ia terminale, in vederea protejării intereselor sale.

3. Durata contractuala:
Pentru Serviciile mobile de Voce si Serviciile de Date, atat la planurile tarifare cat si la extraoptiunile activate sub Perioada initiala( daea este cazul), Perioada Iniţiala, asa cum este definita in 
Termenii Generali ai Contractului de abonament, este menţionata in Secţiunea B - Cartelele SIM/Numere de telefon, in coloanele Durata Iniţiala contractuala / Data de expirare (zz/ll/aaaa) plan 
tarifar respeetiv Durata Iniţiala contractuala / Data de expirare (zz/Il/aaaa) extraoptiuni.

4. Dreptul de retragere si incetarea prezentei Anexe in cazul exercitării la termen a dreptului de retragere - in cazul in care prezenta Anexa a fost 
incheiata prin mijloace de comunicare la distanta
4.1. In conformitate cu prevederile legale aplicabile (art. 55 din O.U.G. nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice). Clientul beneficiază de o perioada de 14 zile pentru a se retrage din 
prezenta Anexa fără a fi nevoit să Justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât (1) cele menţionate la art. 4.4 de mai jos, (2) cele de livrare şi a taxelor poştale aferente retumării 
Produsului eătre Telekom Romania Mobile, daca a achiziţionat un Produs in baza prezentei Anexe (detalii se pot obţine la numărul 1921), precum si (3) cele indicate la art. 4.6 de mai jos.
4.2. Dreptul de retragere se poate exercita sub forma unei declaraţii scrise neeehivoce de exprimare a intenţiei de retragere din prezenta Anexa transmise prin scrisoare recomandata cu confirmare 
de primire la adresa sediului social al Telekom Romania Mobile din Bucureşti, Splaiul Independentei nr. 319G, SEMA Parc, Clădirea Atrium House, Et. 1-2, Sector 6. Notificările la alte adrese 
nu vor fi opozabile pârtii notificate.
4.3. îneetarea prezentei Anexe va opera de la momentul la care declaraţia neechivoca de exprimare a intenţiei de retragere din prezenta Anexa a ajuns la cunoştinţa Telekom Romania Mobile si 
daca a fost formulata de Client in termenul legal de 14 zile de la semnarea prezentei Anexe, pentru Servicii, sau de la primirea Produsului, pentru Produs. Exercitarea dreptului de retragere cu 
privire Ia Produs nu produce efecte asupra prezentei Anexe, respectiv asupra contractării Serviciilor.
4.4. In cazul in care Clientul isi exprima dreptul de retragere pentru Servicii, acesta va trebui sa plateasca contravaloarea Abonamentului proporţional cu perioada de folosire a Serviciului, 
precum si consumul suplimentar realizat in aceasta perioada.
4.5. In cazul in care prin dreptul de retragere Clientul solicita si returnarea Produsului, acesta trebuie predat in maxim 14 zile de la exprimarea in termen a dreptului de retragere. Clientul va 
suporta toate costurile directe legate de returnarea Produsului, iar Telekom Romania Mobile va suporta costurile aferente retumării sumelor plătite de Client in legătură cu Produsul în termen de 
14 zile de la data la care va primi respectivul Produs.
4.6. Clientul răspunde în ceea ce priveşte diminuarea valorii Produsului rezultată din manipularea acestuia, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi 
funcţionării acestuia. Ca şi consecinţă. Clientul este obligat să retumeze Produsele în aceleaşi condiţii în care au fost primite, şi cu toate aecesoriile incluse. în cazul în care Produsele au fost 
folosite înaintea retumării, Telekom Romania Mobile va percepe o despăgubire stabilită de la caz la caz, în funcţie de integralitatea Produsului livrat, gradul de utilizare şi/sau deteriorare 
Produsului, despăgubire care nu poate depăşi contravaloarea acestuia. In cazul avarierii, deteriorării, defectării Produsului sau a livrării cu accesorii sau componente lipsa. Clientul va plaţi o taxa 
de degradare Produs. Aceasta taxa variaza in funcţie de Produs (min. 50 Euro - max. 3000 Euro), iar valoarea ei concreta se regăseşte pe site-ul www.telekom.ro.
4.7. Daca Telekom Romania Mobile constata ca Produsul nu este retumat in starea in care Clientul l-a achiziţionat (ex. prezintă indicii de folosire/fara toate accesoriile si ambalaj etc.), Telekom 
Romania Mobile poate factura Clientului contravaloarea modificărilor astfel constatate, pana la facturarea integrala a preţului de lista fara activare al Produsului, caz in care Clientul poate opta 
pentru pastrarea Produsului in schimbul achitării integrale a preţului de lista fara activare al acestuia (preţul de lista fara activare este preţul de achiziţie fara activare de Servicii Telekom Romania 
Mobile, si este mai mare decât preţul de lista cu activare), caz in care nu mai sunt aplicabile prevederile art. 4.6 de mai sus.
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T EXPERIENŢE ÎMPREUNA.

(vi) pentru Serviciile de Roaming in Grupa 1; (i) apelurile primite in Roaming se tarifeaza cu 0,01 euro fara TVA/min; (ii) apelurile iniţiate in Roaming Grup 1 către tarile din Grup 1, inclusiv 
Remania, se consuma din minutele in afara Reţelei incluse in abonament cu aplicarea unui tarif adiţional de 0,05 euro fara TVA/min; (iii) SMS-urile se consuma din mesajele in afara Reţelei 
incluse in abonament eu aplicarea unui tarif adiţional de 0,02 euro fara TVA/SMS; (iv) Datele se consuma din volumul de date inclus in abonament cu aplicarea unui tarif adiţional de 0,05 euro 
fara TVA/MB; (v) după consumarea Serviciilor de Voce (apeluri), SMS sau date incluse in abonament se aplica tarifele standard in afara Reţelei la care se adauga tariful adiţional corespunzător 
tipului de Serviciu.
(vii) in Grupele 2-6 se va aplica tariful standard Roaming Avantaj.
(viii) Tarile incluse in Grupa 0 sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croaţia, Danemarca, Estonia, Finlanda (inclusiv insula Aland), Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, 
Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie (inclusiv Gibraltar), Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia (inclusiv insulele Azore si Madeira), Slovacia, Slovenia, Spania 
(inclusiv insulele Canare), Suedia, Ungaria. Telekom Romania nu oferă Serviciul de Roaming in următoarele teritorii: Guyana Franceza, Guadelupa, Martinica, Mayotte, Reunion, Saint-Martin 
(“Teritorii”). Cu toate acestea, daca un Client conectat la reţeaua unui partener de roaming al Telekom Romania din oricare dintre tatarile incluse in Grupa 0 efectuează apeluri/transmite SMS- 
uri/primeste apeluri catre/de la un utilizator al unui operator dintr-unul dintre Teritorii, tarifele aplicabile sunt cele aferente Grupei 0. Informaţii privind componenta Grupelor 1-6 sunt disponibile 
pe www.telekom.ro.
(vi) Unităţile minime de tarifare pentru voce, date si SMS-uri in Roaming Grupa 0 sunt cele prevăzute in Contract pentru Grupa 1. MMS-urile se vor tarifa pe unitate.

SECŢIUNEA A - PLANURI TARIFARE
) Descrierea planuri tarifare Business Global EUR (fara TVA);

Tip abonament Abonament
lunar

Minute in 
Reţelele 
Telekom 
Romania

SMS-uri
in

Reţelele
Telekom
Romania

Minute 
naţionale si 
in Roamin 
g Grupa O1

SMS-uri 
naţionale si 

in Roaming 
Grupa O1

Trafic naţional de 
date si

in Roaming Gru 
pa O2

Minute 
Interaation 
ale Zona l3

Minute 
Internationale 
Zona 2&Zona

34

Minute
efectuate&primite 

/ SMS-uri 
Roaming Grupele

V

Trafic date 
Roaming 

Grupele 66

Business Global
10 10 € Nelimitat Nelimitat Nelimitat Nelimitat Nelimitat* Nelimitat 15 15 -

'Minutele naţionale, SMS-uri naţionale si traficul naţional de date pot fi utilizate si in Roaming Grup 0 din schema de Roaming disponibila pe www.telekom.ro
2Traficul naţional de date inclus poate fi utilizat si in Roaming Grupa 0 din schema de Roaming disponibila pe www.telekum.ro luând in considerare limita lunara maxima de Date in Roaming 
Grupa 0 si tariful adiţional in cuantum de 0,0035 euro/MB (fara TVA), menţionat la paragraful Prevederi specifice Serviciilor de Roaming.
3Zona 1 - Reţele fixe Europa, reţele fixe si mobile: SUA, Canada, Israel.
4Zona 2 - Reţelele Mobile Europa
5Grupa 7 Roaming Voce&SMS: Africa de Sud, Albania, Antigua & Barbuda, Argentina, Australia, Barbados, Brazilia, Canada, Insulele Cayman, Chile, China, Columbia, Costa Rica, 
Duminica, Ecuador, El Salvador, Elveţia, Grenada, Guyana, Honduras, India, Iordania, Iran, Israel, Jamaica, Japonia, Kenya, Macedonia, Mexic, Moldova, Monaco, Muntenegru, Montserrat, 
Noua Zeelanda, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Qatar, Republica Dominicana, S.U.A, Saint Kitts & Nevis, Saint Lucia, Serbia, Sri Lanka, Taiwan, Thailanda, Turcia, Turks Caicos, 
Uruguay, Vietnam.
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T EXPERIENŢE ÎMPREUNĂ.

5. Reguli de consum benefîcii incluse in planuri tarifare/extraoptiuni;
Pentru serviciile mobile, ordinea de consum a beneficiilor (minute,SMS-uri, Date) este următoarea:

> beneficiile incluse in extraoptiunile de Roaming individuale active la nivel de număr;
> beneficiile incluse in planul tarifar;
> beneficiile incluse in toate celelalte extraoptiuni individuale active la nivel de număr;
> beneficiile incluse in extraoptiunile Share active la nivel de cont;
> pentru traficul suplimentar se vor aplica tarifele standard aferente planului tarifar activ

6. Informaţii operaţionale
6.1 Responsabil de plata facturilor: Numele si prenumele Radu Trăscăianu / Număr telefon de contact 0721299888 
Decident: Numele si prenumele Bogdan-Virgiliu Pavel / Număr telefon de contact -

6.2 Modalitatea de transmitere a facturii pentru care opteaza Clientul:
X factura in format electronic (Clientul va primi factura doar in format electomic)
Factura va fi trmisa la următoarea adresa de email:secretariat@mediusectorull.ro 
□ factura in format tipărit (Tarif lunar 0,75 euro fara TVA/factura comunicata)
Factura va fi trimisa la următoarea adresa: str.________________ nr.___ , bl. , sc.___ , SC.__, ap. , localitatea _, sector/judet

7. Prevederi specifice Serviciilor de Roaming
A. Activarea serviciului de Roaming nu se face automat, ci la cererea Abonatului şi in urma evaluării riscului sau financiar de către TKRM conform TC. Activarea se face apeland Serviciul 
Relaţii Clienţi la 1921 (număr apelabil din toate reţelele naţionale fixe si mobile, gratuit din reţelele fixe si mobile Telekom Romania/Telekom Romania Mobile si la tarif naţional din celelalte 
reţele fixe si mobile naţionale).
B. Abonatul va beneficia de „Roaming Grupa 0” pentru Roaming in tarile din Spaţiul Economic European (Grupa 0), pentru care se aplica următoarele tarife si condiţii de utilizare:
(i) Minutele si SMS-urile in afara Reţelei incluse in abonament /extroptiuni/suplimentare vor putea fi utilizate in Roaming, fara tarife adiţionale iar după consumarea acestora, se vor aplica 
tarifele standard in afara Reţelei conform planului tarifar;
(ii) Apelurile/SMS-urile primite in Roaming Grupa 0 sunt gratuite;
(iii) Datele naţionale din abonament /extroptiuni/suplimentare vor putea fi utilizate in Roaming fara tarife adiţionale pana la limita lunara maxima de Date in Roaming Grupa 0 („Limita de 
Date”), daca este aplicabila Contractului. După depăşirea Limitei de Date, se aplica un tarif adiţional in cuantum de 0,0035 euro/MB, fara TVA, iar după consumarea Datelor naţionale din 
abonament /extroptiuni/suplimentare se va aplica si tariful standard menţionat in Contract.
Limita de Date se determina impartind dubiul valorii abonamentului lunar, fara TVA, rezultata după ce i-au fost aplicate toate reducerile contractate, la tariful reglementat de 3,5 euro/GB. Daca 
sunt activate extraoptiuni sau bonusuri pentru Servicii de Date, valoarea lunara a acestora, fara TVA, rezultata după ce i-au fost aplicate toate redueerile contractate, se adauga la valoarea lunara 
a abonamentului, eonform formulei următoare: Limita lunara maxima de Date in Roaming (GB) = (valoare abonament + valoare EO) x 2 /3,5 euro/GB.
De exemplu, daca ai un abonament de 10 euro ( fara TVA) si ai activa când te afli in roaming o extraoptiune de date natonal de 2 euro (fara TVA), pentru a-ti determina Limita de Date vei 
calcula astfel: ((10 euro+2 euro extraoptiune)x2)/3,5euro = 6,85 GB.
(iv) in cazul nerespectarii Politicii de utilizare a Serviciilor de Roaming, se va aplica o suprataxa Serviciului respectiv de Roaming in cuantum de 0,032 euro fara TVA/min apel; 0,0079 euro 
fara TVA/min apel primit; 0,01 euro fara TVA/SMS; 0,0035 euro fara TVA/MB.
(v) Tarifele aplicate Serviciilor de Roaming, rezultate ca suma intre tarifele naţionale ce intervin după consumarea beneficiilor si o eventuala suprataxa, nu vor depăşi valorile maxime de: 0,19 
euro fara TVA/min apel; 0,06 euro fara TVA/SMS si 0,20 euro fara TVA/MB.
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T EXPERIENŢE ÎMPREUNĂ.

6Grupa 6 Roaming Date; Africa de Sud, Albania, Antigua & Barbuda, Argentina, Australia, Barbados, Brazilia, Canada, Insulele Cayman, Chile, China, Columbia, Costa Rica, Dominica, El 
Salvador, Elveţia, Grenada, Guyana, India, Iordania, Israel, Jamaica, Japonia, Kenya, Macedonia, Mexic, Moldova, Monaco, Muntenegru, Montserrat, Noua Zeelanda, Panama, Paraguay, Peru, 
Qatar, S.U.A, Saint Kitts & Nevis, Saint Lucia, Serbia, Sri Lanka, Taiwan, Thailanda, Turcia, Turks Caicos, Uruguay, Vietnam.
Minutele Roaming Grupa 7 se vor putea utiliza pentru: apeluri Roaming primite in Grupa 7, apeluri Roaming efectuate din Grupa 7: către Romania, către Grupa 0 si către tara 
vizitata. Aceste minute NU se vor consuma pentru apeluri Roaming efectuate din Grupa 7 către Alte destinaţii (Apel Roaming efectuat din Grupa 7: către alta tara din Grupa 7, către 
tari din Grupele 2-6).

Pentru restul tarilor, mai puţin cele de mai sus, zonarea grupelor de Roaming Voce/SMS, zonarea grupelor de Roaming Date si tarifele aplicabile in Roaming sunt disponibile si se actualizeaza 
pe httDs:/Avw\v.telekom.ro/abonamente/roaming-avantai/

* Pentru a asigura stabilitatea si disponibilitatea serviciului, conţinutul de tip video va fi transmis cu rezoluţia 480p si l.SMbps prin opţiunea Stream ON.

Viteza maxima estimata de transfer al datelor in tehnologia 4G/4G+(LTE/LTE+) este de ISOMbps download/SOMbps upload, in tehnologia 3G/3G+(HSDPA+/DC-HSDPA) este de 21.1Mbps 
download/4.6Mbps upload si in tehnologia 2G(EDGE/GPRS) este de 200 kbps download/lOOkbps upload.
Pentru acces la viteze 4G este necesar sa va aflaţi in aria de acoperire 4G si sa aveţi un terminal compatibil (detalii pe www.telekom.ro).

Abonamentul are active serviciile de Roaming si de efectuare a apelurilor Internationale, acestea putând fi dezactivate la cererea expresa a Clientului.
Zonarea grupelor de Roaming Voce/SMS (Grupa 2 - Grupa 6), zonarea grupelor de Roaming Date (Grupa 2 - Grupa 5) si tarifele aplicabile in Roaming sunt disponibile si se actualizeaza pe 
httDs://www .telekom.ro/abonamentc/roaming-avan tai/.

Abonamentele cu minute nelimitate nu pot fi folosite pentru desfasurarea aetivitatilor de tip caii center/telesales/telemarketig. Telekom Romania Mobile are dreptul să suspende serviciile / sa 
modifice unilateral planul tarifar al Clientului în cazul generării de trafic artificial sau a unui volum de trafic care nu putea fi realizat în condiţiile unei utilizări normale a serviciilor şi conform 
Termenilor Generali ai contractului de abonament, disponibili pe www.telekom.ro

Beneficiile incluse in abonament neconsumate dintr-o lună nu se reportează.
Telekom Romania Mobile are dreptul să suspende serviciile în cazul generării de trafic artificial sau a unui volum de trafic care nu putea fi realizat în condiţiile unei utilizări normale a 
serviciilor şi conform Termenilor Generali ai contractului de abonament, disponibili pe wvvw.telekom.ro
Reţelele Telekom Romania reprezintă reţeaua mobila, respectiv fixa, a Telekom Romania Mobile Communications S.A. împreuna cu reţeaua mobila, respectiv fixa, a Telekom Romania 
Communications S.A. (cu excepţia reţelei mobile Telekom Romania CDMA 0711 xx yy zz).

TARIFAREA SI ZONAREA APELURILOR INTERNATIONALE DE TELEFONIE MOBILA
Zonele reprezintă o categorie de destinaţii către care sunt iniţiate apeluri din reţeaua de telefonie mobila TELEKOM ROMANIA. Apelurile către anumite destinaţii sunt incluse in planul tarifar 
sau, după caz, in servicii suplimentare, altele sunt excluse integral, iar pentru altele sunt aplieabile tarifele standard menţionate corespunzător in tabelul de mai jos:

Zona 1: Reţele fixe Europa, reţele fixe si mobile SUA, Canada, Israel
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Destinaţii către care se 
pot utiliza minutele 

Internationale in Zona 1 
incluse in planul tarifar. 
Excepţiile aferente vor fi 
tarifate conform tarifului 

standard.

Andorra, Armenia, Austria (cu excepţia destinaţiilor cu prefixul 43644), Belgia (cu excepţia destinaţiilor cu prefixul 3270), Bosnia Herzegovina,
Bulgaria, Cehia (Republica Ceha, cu excepţia destinaţiilor cu prefixul 42084), Cipru, Croaţia, Danemarca, Elveţia, Estonia (cu excepţia destinaţiilor cu 
prefixele 37240 si 37270), Finlanda (cu excepţia destinaţiilor cu prefixele 35810, 35820, 35829, 35830, 35860, 35871, 35873, 35875, 35876, 358700 si 
358800), Franţa (cu excepţia destinaţiilor cu prefixul 338), Georgia (cu excepţia destinaţiilor cu prefixul 99544), Germania, Gibraltar, Grecia, Insulele 
Feroe, Irlanda (cu excepţia destinaţiilor cu prefixele 35315, 35376, 353700 si 353818), Islanda, Italia (inclusiv oraşul Vatican), Letonia (cu excepţia 
destinaţiilor cu prefixul 3716), Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Marea Britanic* (inclusiv Guemsey, Insula Man, Jersey si cu excepţia destinaţiilor cu 
prefixele 44843, 44844, 44845 si 44870), Monaco, Norvegia (cu excepţia destinaţiilor cu prefixele 470. 4785, 47810, 47811, 47812, 47813. 47815,
47880, 471881 si 471882), Olanda, Polonia (cu excepţia destinaţiilor cu prefixele 48118913 si 482219888), Portugalia (inclusiv Azores si Madeira),
Rusia, Serbia (inclusiv Kosovo), Slovacia, Slovenia, Spania (inclusiv Insulele Canare si cu excepţia destinaţiilor cu prefixele 3451 si 34902), Suedia,
Turcia, Ucraina, Ungaria, Canada, Israel si SUA* (excepţie Alaska si Hawaii).

Tari cu toate destinaţiile 
excluse de la utilizarea 

minutelor Internationale in 
Zona 1 din planul tarifar si 
care vor fi tarifate conform 

tarifului standard

Albania, Belarus, Lituania, Macedonia, Moldova, Muntenegru, San Marino.

Tarif standard 
(Euro, fara TVA/min) 0,30

*Sunt excluse Insulele Virgine, acesta destinaţie fund inclusa in Zona 3.

■ Destinaţii către care se 
pot utiliza minutele 

internaţionale in Zona 2 
incluse in planul tarifar. 
Excepţiile aferente vor fi 
tarifate conform tarifului 

standard.

Zona 2; Reţele mobile Europa
Austria (cu excepţia destinaţiilor cu prefixele 43820, 43810, 43677, 43678), Belgia (cu excepţia destinaţiilor cu prefixele 3277, 324630, 324651, 324652, 
324653, 324654, 324660, 324661, 324662, 324663, 324664, 324665, 324666, 324667, 324669, 324656, 324657, 324658, 324659, 324659, 324671, 
324672, 324689 si 324655), Bulgaria (cu excepţia destinaţiilor cu prefixele 35948 si 35999), Cehia (Republica Ceha), Cipru (cu excepţia destinaţiilor cu 
prefixul 3577), Danemarca, Finlanda, Franţa (cu excepţia destinaţiilor cu prefixele 336400 si 3363800), Germania, Grecia (cu excepţia destinaţiilor cu 
prefixul 3069601), Irlanda (cu excepţia destinaţiilor cu prefixul 3538), Islanda, Italia (Inclusiv oraşul Vatican si cu excepţia destinaţiilor cu prefixele 
39313, 39319, 393223505, 393413505, 393505, 393613505, 393623505, 393823505, 3973505 si 397413505), Malta (cu excepţia destinaţiilor cu 
prefixele 88239, 3568004), Marea Britanic (inclusiv Guemsey, Insula Man, Jersey si cu excepţia destinaţiilor cu prefixele 4470, 447406, 447418,
447441, 447451, 447457, 447461, 447464, 447509, 447520, 447559, 447589, 447777, 447797, 447822, 447829, 447924, 447937, 447978, 4474080, 
4474081, 4474082, 4474088, 4474089, 474390, 4474391, 4474408, 4474650, 4474651, 4475710,4475718, 4477000,4477552, 4477553, 4477554, 
4477555, 4478391, 4478392, 4478397, 4478398, 4478644, 4478722, 4478727, 4478730, 4478744, 4478745, 4478920, 4478921, 4478922, 4478925, 
4478930, 4478931, 4478933, 4478938, 4478939, 4479110, 4479111, 4479112, 4479117 si 4479118), Norvegia, Olanda, Polonia (cu excepţia 
destinaţiilor cu prefixele; 4873, 4888,48530, 48531, 48533, 48534, 48535, 48570, 48574,48575, 48578, 48790, 48791, 48792, 48793, 48794, 48796, 
485360, 485361,485362, 485363, 485364, 485365, 485367, 485368, 485369, 486666, 4869, 4872, 487861, 487862, 487950, 487956, 487957, 487958, 
487959, 487991, 487992, 487993,487994, 487995, 487997, 487998,487999, 4878021, 4878022, 4878023, 4878024 si 4878027), Portugalia (inclusiv 
Azores si Madeira), Spania (inclusiv Insulele Canare), Suedia (cu excepţia destinaţiilor cu prefixul 4674), Ungaria.
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T EXPERIENŢE ÎMPREUNĂ.

Tari cu toate destinaţiile 
excluse de la utilizarea 

minutelor Internationale in 
Zona 2 din planul tarifar si 
care vor fi tarifate conform 

tarifului standard

Albania, Andorra, Armenia, Belarus, Bosnia Herzegovina, Croaţia, Elveţia, Estonia, Georgia, Gibraltar, Insulele Feroe, Letonia, Liechtenstein,
Lituania, Luxembourg, Macedonia, Moldova, Monaco, Muntenegru, Rusia, San Marino, Serbia (inclusiv Kosovo), Slovacia, Slovenia, Turcia,
Ucraina.

Tarif standard 
(Euro fara TVA/min) 0,45

Zona 3

Destinaţii către 
care se pot utiliza 

minutele 
internaţionale in 
Zona 3 incluse in 

planul tarifar.
Excepţiile 

aferente vor fi 
tarifate conform 

tarifului standard.

Afghanistan (cu excepţia destinaţiilor cu prefixele: 9372, 9379), Africa de Sud (cu excepţia destinaţiilor fixe cu prefixele: 27; cu excepţia destinaţiilor mobile cu 
prefixele: 27614,27811, 27812, 27813, 27814, 27815,27817, 27816, 27600, 277, 278), Alaska, Algeria (cu excepţia destinaţiilor cu prefixele: 2135, 2136, 
21377, 21378, 21379), Angola, Antigua,Arabia Saudita,Argentina,Aruba,Australia (cu excepţia destinaţiilor cu prefixele: 61145, 61147, 61891), Bahamas, 
Bahrain ,Bangladesh, Bolivia, Botswana (cu excepţia destinaţiilor cu prefixele: 2677), Brunei, Butan, Cambogia, Camerun (cu excepţia destinaţiilor fixe cu 
prefixele: 237; cu excepţia destinaţiilor mobile cu prefixele: 237650, 237651, 237652, 237653,237654, 23767, 237680, 237681,237682,237683, 237655, 
237656, 237657, 237658, 23769), Cayman, Chile (cu excepţia destinaţiilor cu prefixele: 562196, 5621962, 562197, 562198, 56224195, 5622572, 56225880, 
56225884, 56225889, 5622593, 5622788, 5622794, 5622868, 56228905, 56228906, 56228907, 56228908, 56228909, 5622917, 5622929, 5622930, 5622993, 
5622997, 562572, 562593, 562788, 562868, 5628905, 5628906, 5628907, 5628908, 5628909, 562917, 562929, 562930, 562993, 562997, 5632196, 5632197, 
5632198, 5632210, 5632255, 5633196, 5633197, 5633198, 5634196, 5634197, 5634198, 5635196, 5635197, 5635198. 5641196, 5641197, 5641198, 5642196, 
5642197, 5642198, 56422370, 56422371, 56422372, 56422373, 56422374, 56422375, 56422376, 56422377, 5642297, 5642970, 5642971, 5642972, 5643196, 
5643197, 5643198, 5643237, 5643297, 5643970, 5643971, 5643972, 5644, 5645196, 5645197, 5645198, 5645235, 56452920, 56452921, 56452922, 56452923, 
56452924, 564535, 5645920, 5645921, 5645922, 5645923, 5645924, 5651196, 5651197, 5651198, 5652196, 5652197, 5652198, 5653196, 5653197. 5653198, 
5655196, 5655197, 5655198, 5657196, 5657197, 5657198, 5658196, 5658197, 5658198, 5661196, 5661197, 5661198. 56612, 56613, 56614, 56615, 56616, 
56617, 56618, 56619, 5663196, 5663197, 5663198, 5663237, 5663297, 5663970, 5663971, 5663979, 5664196, 5664197, 5664198, 5664297, 5664970,
5664971, 5664979, 5665196, 5665197, 5665198, 5665233, 56652970, 56652971, 56652972, 5665970, 5665971, 5665972, 5667196, 5667197, 5667198, 
5667221, 5667223, 5667224, 5667227, 5667231, 5667232, 56672330, 56672331, 56672332, 56672333, 56672334, 56672335, 56672336, 5667234, 5667235, 
56672360, 56672361, 5667237, 5667241, 56672423, 56672430, 56672431, 5667252, 5671196, 5671197, 5671198, 5671237, 5671297, 5671970, 5671971, 
5671972, 5672196, 5672197, 5672198, 5673196, 5673197, 5673198, 5673237, 5673279, 5673297, 5673970, 5673971, 5673979, 5675196, 5675197, 5675198, 
5675297, 5675970, 5675971, 5675978, 5675979), China, Columbia, Coreea de Sud, Costa Rica, Ecuador (cu excepţia destinaţiilor eu prefixele: 5938, 5939, 
5939820, 5939821, 5939822, 5939823, 5939824, 593996), Egipt, El Salvador (ou excepţia destinaţiilor fixe eu prefixele: 503), Emiratele Arabe Unite, Filipine, 
Groenlanda, Guadeloupe (eu excepţia destinaţiilor cu prefixele: 590690, 590691), Guam, Guatemala, Guyana Franceza (cu excepţia destinaţiilor cu prefixele: 
594694), Hawaii, Honduras, Hong Kong, India, Indonezia, Insulele Bermuda, Insulele Virgine (Marea Britanie), Insulele Virgine (USA), Iordania, Irak, Iran, 
Japonia, Kazakhstan (cu excepţia destinaţiilor cu prefixele: 7700, 7708, 7707, 7747, 7762, 7763, 7764, 77800050, 77809001, 77809050, 7785, 7788, 77905, 
77908), Kuwait, Kyrgyzstan (eu exeeptia destinaţiilor fixe cu prefixele: 996; eu excepţia destinaţiilor mobile eu prefixele: 996200, 996201, 996202,996203, 
996205, 99654, 99620, 996543, 996545, 99656), Laos, Liban, Macau, Malaysia, Insulele Mariana - Saipan, Maroc (cu excepţia destinaţiilor fixe cu prefixele: 
212; cu excepţia destinaţiilor mobile cu prefixele: 2126921,2126922, 2126928, 2128920,2128921, 2128922, 212610, 212611, 212613, 212615,212616, 
212618, 212622, 212623, 212624, 212628,212636, 212637, 212639, 212641, 212642, 212643, 212648, 212650, 212651, 212652, 212653, 212654, 212655,
212658, 212659, 212661, 212662, 212666, 212667, 212668, 212670, 212671,212672, 212673, 212676, 212677, 212678, 212682, 212689, 212696, 212697,
212761, 212762,212766, 212767, 212612,212614, 212617, 212619, 212620, 212621, 212625,212631, 212632, 212644, 212645.212649, 212656, 212657,
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T EXPERIENŢE ÎMPREUNA.

212660, 212663, 212664, 212665, 212669, 212674, 212675,212679, 212684, 212688, 212691,212693, 212694, 212770, 212771, 212777,21260, 212626,
212627, 212629, 212630, 212633, 212634, 212635, 212638, 212640, 212646, 212647, 212680,212681, 212687, 212690, 212695,212698, 212699, 212700, 
212706, 212707,212526, 212527, 212533, 212534, 212540, 212546, 212547, 212550, 212553), Mauritius, Mexic, Mongolia, Mozambique (cu excepţia 
destinaţiilor cu prefixele: 25884, 25885), Namibia, Nepal, Nigeria, Noua Zeelanda, Oman (cu excepţia destinaţiilor cu prefixele: 9687, 9689), Pakistan,
Palestina, Panama, Paraguay, Peru (cu excepţia destinaţiilor cu prefixele: 5118, 51418, 51428, 51438, 51448, 51518, 51528, 51538, 51548, 51568, 51618,
51628, 51638, 51648,51658, 51668, 51678, 51728, 51738, 51748, 51768, 51828, 51838, 51848), Puerto Rico, Qatar, Republica Dominicana, Republica Yemen, 
Reunion (cu excepţia destinaţiilor cu prefixele: 262639, 262692, 262693), Singapore, Sri Lanka, Sudan, Tadjikistan, Taiwan, Thailanda, Turkmenistan,
Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam (cu excepţia destinaţiilor fixe cu prefixele: 84; cu excepţia destinaţiilor mobile cu prefixele: 8412, 8416, 8418, 8419, 
84888, 84898, 849), Zimbabwe (cu excepţia destinaţiilor cu prefixele 26371, 26373, 26377, 26378).

Tari cu toate 
destinaţiile 

excluse de la 
utilizarea 
minutelor 

Internationale în 
Zona 3 din planul 
tarifar şi care vor 

fi tarifate 
conform tarifului 

standard.

Anguilla, Ascension, Azerbaidjan, Barbados, Belize, Benin, Brazilia, Burkina Paso, Burundi, Ciad, Coasta de. Fildeş, Comore, Congo, Congo Dr, Coreea de
Nord, Cuba, Djibouti, Dominica, Eritreea, Etiopia, Insula Falkland, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guineea, Guyana, Haiti, Jamaica, Kenya, Lesotho, 
Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Insula Marshall, Martinica, Mauritania, Micronezia, Montserrat, Myanmar, Nicaragua, Noua Caledonie,
Niger, Polinezia Franceza, Republica Capului Verde, Republica Centrafricana, Republica Guineea Ecuatoriala, Rwanda, Samoa Americana, Samoa de Vest, 
Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, St Kitts Nevis, St Lucia, St Pierre, Miquelon, St Vincent, Sudanul de Sud, Surinam, Swaziland, Tanzania,
Togo, Tonga, Trinidad Tobago, Tunisia, Turks Caicos, Uganda, Vanuatu, Zambia.

Tarif standard 
(Euro, fara 
TVA/min)

0,65

Zona 4

Destinaţii
Emsat, Iridium, Inmarsat, Thuraya, Australia Satellites, Maritime Communication Partners, Globalstar, Ellipso si alte tari exotice: Antarctica, Cook Islands,
East Timor, Diego Garcia, Guinea Bissau, Kiribati, Nauru, Netherlands Antilles, Niue, Norfolk Island, Palau, Papua New Guinee, Sao Tome si Principe,
Solomon Islands, St. Helena, Tokelau, Tuvalu, Wallis si Futuna Island.

Tarif standard 
(Euro fara 
TVA/min)

3,50

Informaţiile din tabelul de mai sus se regasese si pe https://\v\vw.tclekom.ro/prefixc/ in secţiunea Business.
Orice modificări vor fi notificate de Telekom Romania Mobile, iar informaţiile de pe https://w\vvv.telekom.ro/prefixe/vor fi actualizate corespunzător.
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T EXPERIENŢE ÎMPREUNA.

Tarife adiţionale aplicabile după epuizarea beneficiilor incluse in planurile tarifare Mobile / Business Global:

Denumire Serviciu Tip Trafic Tarif per minut de convorbire/ per SMS / per MB 
(Euro fara TVA)

Apel/SMS in reţelele Telekom Romania 0
Apel/SMS in alte reţele naţionale (fixe si mobile), Roaming Grupa 0 (SEE) 0

Trafic de date naţional 0
Trafic de date in Roaming Grupa 0 (SEE)/MB după depăşirea limitei de date 0,0035*

Apel International excepţii Zona 1 0.30
Apel International Zona 2 / excepţii Zona 2 0,45
Apel International Zona 3 / excepţii Zona 3 0,65

Apel International Zona 4 3,5
Apel Roaming din Grupa 7 in tara vizitata (eur/min) 0.75

Apel Roaming din Grupa 7 in Romania (eur/min) 1.85

Business Global 10 Apel Roaming din Grupa 7 in Grupa 0 (eur/min) 2.2
Apel Roaming din Grupa 7 in Grupele 2-7 (eur/min) 2.2

Apel Roaming din Grupa 7 către destinaţii de satelit (eur/min) 10
Apel pirmit in Roaming Grupa 7 (eur/min) 1.1

SMS Roaming efectuat din Grupa 7 (eur/SMS) 0.38
Trafic date Roaming Grupa 6 (eur/MB) 11

Apel Roaming voce Grupa 1-6 Tarifele standard din Roaming Avantaj**
SMS Roaming Grupa 1-6 Tarifele standard din Roaming Avantaj**

Trafic date in Roaming Grupele 1-4 Tarifele standard din Roaming Avantaj**

♦ Traficul naţional de date inclus poate fi utilizat si in Roaming Grupa 0 din sehema de Roaming disponibila pe wwvv.telekom.ro luând in considerare limita lunara maxima de Date in Roaming 
Grupa 0 si tariful adiţional in cuantum de 0,0035 euro/MB (fara TVA), menţionat la paragraful Prevederi specifice Serviciilor de Roaming.

- Tarife standard din schema Roaming Avantaj disponibila pe www.telekom.ro
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T EXPERIENŢE ÎMPREUNA.

Se activeaza/reactiveaza următoarele Cartele SIM/Numere de telefon, pentru perioada iniţiala de 24 luni:

Număr Telefon serie SIM Tip abonament Subvenţie (EURO) Prag valoric
Business Global 10 140 ACTIVAT
Business Global 10 140 ACTIVAT
Business Global 10 140 ACTIVAT
Business Global 10 140 ACTIVAT
Business Global 10 140 ACTIVAT
Business Global 10 140 ACTIVAT
Business Global 10 140 ACTIVAT
Business Global 10 140 ACTIVAT
Business Global 10 140 ACTIVAT
Business Global 10 140 ACTIVAT
Business Global 10 140 ACTIVAT
Business Global 10 140 ACTIVAT
Business Global 10 140 ACTIVAT
Business Global 10 140 ACTIVAT
Business Global 10 140 ACTIVAT
Business Global 10 140 ACTIVAT
Business Global 10 140 ACTIVAT
Business Global 10 140 ACTIVAT
Business Global 10 140 ACTIVAT
Business Global 10 140 ACTIVAT
Business Global 10 140 ACTIVAT
Total
SUBVENŢIE

2940

* Pragul maxim valorie in Roaming pentru Servieiile de Date este de 50 EUR/Cartela SIM
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T EXPERIENŢE ÎMPREUNĂ.

Prezentul document ( anexa de conectări multiple ) s-a Încheiat si semnat astazi:, in 2(doua) exemplare originale, din care l(unul) pentru Client si conţine un
număr de lOpagini

Telekom Romania Mobile Communications SA , 
prin Partener Autorizat SMART FOR IT

CLIENT,
Direcţia de Utilităţi Publice, Salubrizare si Protecţia Mediului Sector 1

Reprezentantul de vanzare certifica faptul ca identificarea Clientului a fost făcută prin 
prezentarea actelor societăţii si ca reprezentantul legal / imputemicitul a semnat in prezenta 
sa. 

Am luat la cunoştinţa si sunt de acord cu termenii si condiţiile prezentului document. 
Am primit originalul prezentului document, astazi, data semnării

Director GENERAL.

Reprezentant vanzari: 
Mihaela PATRASCU

BOGDAN - VlRGfLIlJ PAVEI

DIRECŢIA MAbjAGEMENT ECONOI 
Director General Adjunct, ^
Ortansa FRONE BORCEA

SEF JURIDIC,
AVIZE ACTE SI ARHIVA. 
Sef Sei'viciu.
Nicolae GUSU \y ]

SERVICIU MANAGEMENT ACHIZIŢII PUBLICE 
SEF SERVICIU,
Diana Beatrice PAULIUC
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