
Incheiat intre: 

numita in continuare TKR 
si 

cu domiciliul/resedinta in str.______________ nr.__ bl.__ , sc.__ , ap.__ localitatea___________, sector/judet _ 
Avand in vedere ca Abonatul a inaintat cererea de portare catre TKR cu privire la numerele de telefon mentionate la 
articolul 1.1 de mai jos, din reteaua unui alt operator de comunicatii, in reteaua TKR; 
Avand in vedere ca, prin cererea de portare, Abonatul si-a exprimat optiunea (la libera sa alegere) de a incheia un 
contract pentru serviciile TKR folosind numere provizorii TKR, identificate in articolul 1.1 pana la data realizarii 
procesului de portare iar, in cazul in care procesul de portare nu se finalizeaza cu succes (total sau partial), indiferent 
de motiv, sa continue relatia contractuala cu TKR; 
Avand in vedere contractul semnat intre Abonat si TKR pentru furnizarea de catre TKR a serviciilor de comunicatii 
mobile, numit in continuare „Contractul”, si in functie de optiunea Abonatului, contractul/contractele de achizitie 
echipamente in conditii promotionale; 
Avand in vedere ca Partile au convenit ca, pana la data finalizarii procesului de portare pentru numerele de telefon 
mentionate la articolul 1.1, 
Abonatul sa beneficieze de planul tarifar ales din oferta TKR si mentionat in Contract; 
Prin urmare, Partile au decis incheierea prezentului Act Aditional la Contract, dupa cum urmeaza: 
In scopul prezentului Act Aditional nr. 1, singularul va include pluralul si viceversa. 
1. Obiectul Prezentului Act Aditional
1.1 Prin prezentul Act Aditional, Partile convin asupra activarii numerelor provizorii de telefon TKR („Numere TKR”)
conform tabelului de mai jos, pe care Abonatul le va putea utiliza, in conditiile prevazute de Contract, pana la
momentul la care procesul de portare a numerelor de telefon („Numere Portate”) se va realiza cu succes (total sau
partial):
NR. crt. Numere Portate Numere provizorii TKR
1 ______________/___________________
1.2 La momentul la care procesul de portare se va realiza cu succes (total sau partial), TKR va inlocui in mod automat,
fara nicio obligatie sau cost suplimentar pentru Abonat, Numerele provizorii TKR cu Numerele Portate. Fiecarui Numar
Portat ii este alocat un Numar TKR, conform tabelului, astfel ca, in cazul in care portarea se realizeaza partial,
indiferent de motiv, TKR va inlocui Numerele provizorii din dreptul Numerelor Portate doar pentru numerele de telefon
pentru care portarea s-a realizat. 1.3 In cazul in care procesul de portare nu se va realiza (cu exceptia cazului in care
abonatul a anulat cererea de portare inauntrul termenului prevazut de lege) Abonatul va continua relatia contractuala
folosind Numerele provizorii TKR, pana la realizarea unui proces de portare in viitor (daca Abonatul lege sa refaca
cererea de portare) sau pana la incetarea Contractului (in cazul in care Abonatul nu a refacut cererea de portare sau
aceasta nu s-a realizat nici ulterior, indiferent de motiv). La momentul respingerii cererii
de portare, numerele provizorii alocate deTKR vor deveni automat numere definitive ale Abonatului.
2. Planul tarifar
La data activarii Numerelor provizorii TKR, Abonatul va beneficia de planul tarifar ales de Abonat („Planul Tarifar
Ales”), conform Contractului de Abonament.

3. Obligatii, declaratii si raspunderi contractuale
3.1 Abonatul se obliga sa-si indeplineasca toate obligatiile contractuale prevazute in Contractsi sa achite

contravaloarea Serviciilor folosite, la termenele scadente, indiferent daca Abonatul foloseste Numerele provizorii TKR 
sau Numerele Portate. 
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3.2 In cazul in care Abonatul si-a ales conform Contractului o oferta comerciala special dedicata clientilor care isi 
porteaza numerele de telefon in Reteaua TKR, TKR va avea dreptul de nu acorda Abonatului anumite bonusuri sau 
promotii, conform ofertei comerciale a TKR, in cazul in care procesul de portare nu se finalizeaza ca urmare a anularii 
de catre Abonat a cererii sale de portare, conform legii. 
3.3 Abonatul intelege sa respecte Perioada Minima contractuala asa cum a fost definita in Contract, indiferent daca 
procesul de portare se realizeaza cu succes sau nu. 
3.4 Abonatul intelege ca exista posibilitatea aparitiei unor probleme de ordin tehnic la momentul inlocuirii Numerelor 
provizorii TKR cu Numerele Portate (unele care depind chiar de factori care nu sunt sub controlul TKR), care sa duca 
la intreruperi temporare, de ordinul a cateva ore, ale serviciilor TKR. TKR va depunde toate diligentele in vederea 
reducerii acestor intreruperi insa nu va fi tinuta raspunzatoare fata de Abonat si Abonatul nu va avea dreptul la 
despagubiri. 
3.5 Abonatul declara prin prezenta ca, prin cererea de portare, si-a manifestat optiunea de a continua Contractul, 
folosind Numerele TKR, chiar si in cazul in care procesul de portare nu se finalizeaza cu succes (cu exceptia cazului in 
care abonatul a anulat cererea de portare inauntrul termenului prevazut de lege). Prin exercitarea acestei optiuni de 
catre Abonat Contractul isi produce efectele de la data incheierii acestuia. 
3.6 Anularea cererii de portare pentru unul, mai multe sau toate numerele solicitate a fi portate, facuta de catre 
solicitant inauntrul termenului prevazut de lege, atrage anularea Contracului de abonament iar in cazul contractului de 
achizitie a unuia sau mai multor echipamente in conditii promotionale, toate transele/ratele de plata pentru aceste 
echipamente devin automat scadente si exigibile, solicitantul fiind obligat sa le achite printr-o singura plata, in 
conditiile agreate prin contractul de achizitie. 
4. Prevederi finale
4.1 Prezentul Act Aditional se completeaza cu prevederile Contractului si ale Cererii de portare. In caz de discrepante
intre prezentul Act Aditional si Contract, prezentul Act Aditional va prevala.
4.2 In cazul in care una sau mai multe prevederi continute in prezentul Act Aditional vor fi inaplicabile, nule sau ilegale,
atunci caracterul inaplicabil, nulitatea si nelegalitatea acestora nu vor afecta celelalte prevederi din prezentul Act
Aditional.
Prezentul Act Aditional s-a incheiat astazi zz/ll/aaaa , in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte
contractanta

Telekom Romania Communications S.A.   Nume si prenume / denumire Abonat 

Agent de vanzari: Reprezentant   Reprezentant: 

Semnatura si Stampila    Semnatura / Stampila 




