ANEXA nr. 1
LA CONTRACTUL DE PRESTARE A SERVICIILOR PUBLICE DE COMUNICAŢII ELECTRONICE
nr. _____________________ din ________________
1. INFORMAŢII PRIVIND SERVICIUL DE TELEFONIE FIXĂ FURNIZAT:
Număr de telefonie fixă:

Tabelul nr. 1

__________

Adresă de prestare a serviciului:
2. CONDIŢII DE CONECTARE ȘI PLAN TARIFAR PENTRU SERVICIUL FURNIZAT:
2.1. Taxă de conectare şi tip de achitare:
Tabelul nr. 2
Taxă de conectare, lei

Tip de achitare (deplină/rate):

________
2.2. Plan tarifar şi plată de abonament:
Denumire a abonamentului:
Valoare a abonamentului lunar, lei
Minute incluse în abonament

Tabelul nr. 3

Tarif extra-abonament per minut local, lei/minut local
1. În zile lucratoare:
- 08:00-21:59
- 22:00-07:59
2. În zile de odihnă şi sărbători legale:
Notă: Tarifele includ TVA.

3. CONDIŢII COMERCIALE ŞI TARIFE:
Condițiile de furnizare a Serviciului sunt specificate în ”Condițiile de bază de prestare și utilizare a serviciilor publice de comunicații electronice”,
în ”Condițiile generale de prestare și utilizare a serviciilor publice de comunicații electronice”, sunt tarifate conform listei de prețuri oficiale S.A.
”Moldtelecom” și sunt disponibile în orice punct autorizat al Furnizorului şi pe pagina oficială www.moldtelecom.md.

4. DATE SUPLIMENTARE DESPRE PĂRȚI:
4.1. DATE SUPLIMENTARE DESPRE FURNIZOR:
1181
Serviciul Suport Clienţi:
0 (22) 570-111
Fax:

Tabelul nr. 4

E-mail:
Adresa web:

1181@moldtelecom.md
www.moldtelecom.md

4.2. DATE SUPLIMENTARE DESPRE ABONAT:

Tabelul nr. 5

Număr de contact al abonatului:
Opţiunea de a oferi datele cu caracter personal în cadrul furnizării serviciului de informaţii privind abonaţii:

DA

NU

Subsemnatul(a) ________________________________________________________________________________________
”declar că am primit câte un exemplar de Contract (inclusiv Anexa/Anexele la Contract, ”Condițiile de bază de prestare și utilizare a serviciilor publice de comunicații electronice” [în continuare
– Condiții de bază]) și, înainte de a le semna, am luat act și am fost informat(ă) despre prevederile ”Condițiilor generale de prestare și utilizare a serviciilor publice de comunicații electronice”,
abonamentul ales, perioada promoțională, plata lunară de abonament, inclusiv despre prorata aplicată în momentul conectării atât pentru plata de abonament, cât și pentru serviciile incluse în
abonament, pentru prima lună de abonament, serviciile incluse în abonament, limita de credit, tarifele extra-abonament valabile la momentul semnării Contractului (Anexei/Anexelor la Contract,
Condițiilor de bază), precum și despre perioada minimă contractuală, serviciile administrative, condițiile de rezoluțiune a Contractului, pe care le accept. În același scop, am verificat pe pagina
oficială www.moldtelecom.md disponibilitatea serviciilor respective (aria de acoperire) în zona în care intenționez să le utilizez.
Confirm că datele furnizate, inclusiv cele cu caracter personal, sunt corecte și coincid cu cele indicate în actul de identitate prezentat și sunt de acord cu prelucrarea, de către S.A. „Moldtelecom”,
a datelor mele cu caracter personal, inclusiv transmiterea lor către terți, în scopul furnizării serviciilor care constituie obiectul Contractului, recuperării creanțelor și efectuării unor eventuale
studii de piață, conform Politicii de Securitate și Regulamentului privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibile pe pagina web www.moldtelecom.md. Am fost informat(ă) că, în
baza Legii nr. 133 din 08.07.2011, beneficiez de drepturile de acces la date, de intervenție asupra lor și de opoziție. De asemenea, sunt de acord ca S.A. „Moldtelecom” să verifice, prin
consultarea Registrului de evidență a populației, veridicitatea datelor comunicate de mine în legătură cu prezentul Contract.”

FURNIZOR:

ABONAT:

______________________________________________

_______________________________________________

Reprezentanţă a Furnizorului/Reprezentantului legal

______________________________________________
Nume şi Prenume ale Reprezentantului Furnizorului/Persoanei
împuternicite de către Furnizor

_____________________________________________
Semnătură a Reprezentantului Furnizorului/Persoanei împuternicite de
către Furnizor
L. Ș.
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Nume şi Prenume ale Persoanei Fizice

_______________________________________________
Nume şi Prenume ale Persoanei împuternicite

_______________________________________________
Semnătură a Abonatului/Persoanei împuternicite
L. Ș.

v.01 /_____/_______

