
 
 

 
 

 

EDGE. 

HSDPA, HSDPA+, DC-HSDPA sau HSUPA. 

LTE+ sau LTE Advanced (carrier aggregation). 

regăsesc în Ofertă, parte integrantă a Contractului. 
 

Serviciile furnizate de Telekom Romania Communications. 

 

de către părți ca facând parte integrantă din Contract. 

 

internet, etc). 

internet prin intermediul rețelei radio. 

avantaj. 

 

 
 

 

 



Communications, cu scopul folosirii Serviciilor. 

Promoțional. 

 

neachitarea facturilor sau care au săvârșit o Fraudă. 

 

 

 

Serviciile. 

disponibil în Roaming, conform prevederilor din CCE și TC. 

Spațiului Economic European. 

 

 

Servicii de SMS și/sau Servicii de Date. 

 

sau a unui partener Telekom Romania Communications. 

și tehnologii, dacă se află în aria de acoperire a Rețelei. 

 



expuneri de diapozitive, etc. 

contractate de Abonat. 

la echipamentul terminal-sursă. 

pachete de date expediate de sursă. 

server de test. 

1. 

contractate și valabile la data încheierii. 

1.3.1
1.3.2
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alte rețele. 

fortuit, în condițiile legii. 



neprevizionate ale traficului sau apariția unor defecțiuni. 

utilizarea conținutului, aplicațiilor și serviciilor este menționat în CCE. 



care influențează viteza de transfer a Datelor, menționați în CCE. 

2. 

întârziere sau alte formalități prealabile. 

solicitantului Contractul, în vederea încheierii. 

Garanției și/sau plata unei sume în avans). 

serviciul neprestat. 

din partea Telekom Romania Communications. 

3. 

echipamentului folosit pentru Cartela SIM. 



Abonat a obligației menționate în prezenta clauză. 

care Cartela SIM este restricționată. 

4. 

de telefon îi revin respectivului furnizor. 

despăgubiri. 

Telekom Romania Communications. 

5. 

ales nu permite accesul la unul, mai multe sau toate Serviciile. 

furnizarea Serviciilor. 

articol 5. 

6.



având dreptul de a cere actele doveditoare în acest sens. 

tehnic și/sau din acțiunile terților. 

suferit. 
7. 

prin decizii/acte normative emise de autorități publice. 

Roaming pe teritoriul României. 

cu serviciile terților. 



de transfer a datelor. 

prevăzute la articolul 18.1. de mai jos. 

Servicii sau furnizarea de Servicii de calitate necorespunzătoare. 

Serviciilor. 

Abonat în legătura cu aceste modificari. 
8.



bani sau cu titlu gratuit. 

aplicate penalizări de întârziere. 

9. 

Abonatului. 

oricărei persoane. 

utiliza procedura de reclamații prevazută în CCE. 

obligația Abonatului, care este singur răspunzător. 
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10. 

încetării efective a Contractului. 

încheiate între Telekom Romania Communications și Abonat. 

intermediul magazinelor Telekom Romania Communications. 
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Abonat. 

retroactiv, contra unui tarif, pentru ultimele 3 facturi emise. 

site-ul www.fix.telekom.ro. 
11. 

următoarele situații: 

Serviciilor. 
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probat de către Abonat că nu a existat o asemenea încălcare. 

alocat unui alt abonat Telekom Romania Communications. 

Pachetului Promoțional rămase de plată de către Abonat. 

de minute. 

12. 

după cum urmează: 

Fraudă; (f) în caz de reactivare a Contractului. 



primit și aprobat cererea Abonatului în acest sens; 

Abonat în baza Contractului. 

datorate de Abonat din valoarea Garanției depuse; 

ramâne obligat la plata diferenței din suma datorată. 

13. 

Telekom Romania Communications. 



14. 

semnării unui act adițional la Contract. 
15. 

portare, în condițiile și termenul stabilit de lege. 

reziliere a Abonatului. 

în Rețeaua unui alt furnizor de comunicații electronice. 

Telekom Romania Communications. 
16. 

următoarele situații: 



alt motiv de fraudă; 

sunt compatibile cu Rețeaua; 

ale Abonatului; 

Contractului au fost false sau modificate; 

Abonatul; 

despăgubiri pentru Abonat, și în următoarele situații: 

prevederilor legale în vigoare la momentul respectiv; 

putea suferi și nici nu datorează Abonatului vreo despăgubire. 

Contractul în baza căruia au fost constituite și/sau plătite. 



17. 

Perioadei Minime. 

Cost încetare datorat de Abonat = A x B, unde: 

sau 24 de luni sau mai mult. 

Telekom Romania Communications în acest sens. 

18. 

activitățile și acțiunile lor în general. 

controlul rezonabil al Telekom Romania Communications. 
19.



înainte ca acesta să-și producă efectele. 

integral toate costurile referitoare la utilizarea Serviciilor. 

20. 

referitoare la obiectul Contractului. 

21. 

la transmiterea notificării). 
22.

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


rezoluția cu privire la reclamație. 
23. 

prevăzuta în CCE. 

avertizare descris în Politică. 



multor cartele SIM de către același Abonat în Roaming. 

avertismentului către Abonat. 

reședința pe teritoriul României sau legături stabile în România. 

notificare prealabilă. 

parte a Contractului. 

Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria. 

Tunisia, Uzbekistan. 

Tanzania, Turks Caicos, Uganda, Uruguay, Vietnam, Zambia. 

24.

mailto:permanent_roaming@telekom.ro


25. 

constituie, în același timp, un accesoriu al acestuia. 

Minime”, capitolul 23 „Reclamații și litigii”. 
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