
CONTRACT PENTRU FURNIZAREA PACHETULUI DE SERVICII SI/SAU A ECHIPAMENTELOR 

NR. ___________ din ____________ 

FORMULAR 
 
1. PARTILE 

 Act aditional din data de __________ 
 
S.C. ROMTELECOM S.A. ("RT"), cu sediul in Bucuresti, str. Piata Presei Libere nr. 3 - 5, Cladirea City Gate, Turnul de Nord, Etajele 7-18, 

sector 1, cod postal 013702, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/8926/1997, CUI/CIF RO427320, capital social subscris si varsat 
318.464.490 lei, operator de date cu caracter personal nr. 292, prin: _____________________________________________  

(nume, prenume salariat sau nume si cod agent)  
Cod Client : RXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CLIENT: Nume ________ Prenume __________, CNP __________ BI/CI/pasaport 
nr.______ din data de ________ , cu domiciliul/resedinta in str.__________ nr. ___, bl. ____, sc. __, ap. __, localitatea ________, sector/judet 
__, telefon _________, telefon mobil ___________, fax ___________, e-mail ___________, cod postal ___________.prin imputernicit(nume, 
prenume, nr.BI/CI/pasaport si data eliberarii) _______________________________________________________  
*Campurile marcate cu font Italic reprezinta date obligatorii. 
 
Clientul care inchiriaza un Echipament de la RT intelege ca in relatia cu RT in privinta Echipamentului "Contractul" este format din prevederile 

din Formular si Termenii si Conditiile in vigoare la data semnarii Formularului ("TC") (disponibile pe www.romtelecom.ro si in orice magazin 

RT/partener RT) care sunt mentionate a se aplica in privinta Echipamentului.  
Va rugam sa solicitati TC si Lista de tarife inaintea semnarii Contractului; Lista de tarife este si pe www.romtelecom.ro. Termenii folositi cu 

majuscula au intelesul dat in Formular si in TC. 
 
2. OBIECTUL ACTULUI ADITIONAL.  
INCHIRIERE ECHIPAMENT. RT inchiriaza Clientului, pe o perioada nedeterminata, in schimbul Chiriei lunare mentionate:  

Echipamentul RT Chiria (Euro fara, cu TVA) 

KAON ZAPPER 2 Euro fara TVA ( 2.48 Euro cu TVA )  
Clientul se obliga: sa preia Echipamentul RT, sa plateasca Chiria, sa nu deterioreze Echipamentul RT, sa nu-l mute din Locatie, sa suporte 

riscurile legate de pieirea lui inclusiv pentru caz fortuit si sa-l predea intr-un magazin RT in maxim 5 zile de la incetarea inchirierii, altfel RT 

putandu-l recupera contra unei taxe; altfel, Clientul va plati RT Valoarea Echipamentului cf TC. RT asigura contracost (cf. TC) instalarea 

Echipamentului RT la solicitarea Clientului si suportul pentru buna lui functionare.  
3.TERMEN DE LIVRARE ECHIPAMENTE RT: Maxim 30 de zile lucratoare de la semnarea prezentului. 4.GARANTIE/PLATI INTERMEDIARE. 
RT poate solicita Clientului o garantie (nepurtatoare de dobanda, minim 3 Chirii) in contul RT/plati intermediare inainte de emiterea facturii, daca 
Clientul: a)nu a efectuat la timp platile; b)este pe liste de datornici; c)are debite la RT la data semnarii prezentului; d)prezinta risc financiar prin 
analiza RT. RT poate deduce din garantie datoriile scadente ale Clientului. Garantia este returnata Clientului la cerere, dupa minim 6 luni de la 
depunere, daca la data solicitarii Clientul a platit integral facturile emise RT in ultimele 5 luni inaintea cererii. Plata intermediara se face pe baza 
unei facturi/notificari catre Client, sumele fiind evidentiate intr-o factura ulterioara. Daca Clientul nu depune garantia/nu efectueaza plata 
intermediara pana la data solicitata, RT poate sa refuze livrarea Echipamentelor inchiriate prin prezentul si sa considere Actul Aditional incetat 
de plin drept, fara interventia instantei sau alte formalitati. 5.PLATA. Chiria pentru fiecare Echipament RT de la art. 2 din prezentul este 
facturata lunar. Tarifele sunt cele din prezentul si Lista de tarife, sunt in Euro fara si cu TVA. Plata se face conform Contractului. 6.FRAUDE. 
Echipamentele RT sunt furnizate Clientului numai ca utilizator final si pentru uz privat. Sunt activitati frauduloase/abuzive: a)furnizarea de 
informatii/documente eronate/false pentru incheierea prezentului; b)mutarea Echipamentului RT din Locatie fara acordul RT. Orice incercare de 
a copia datele tehnice de identificare ale Smart Cardului sau continutul canalelor TV/programelor din SVA e considerata activitate frauduloasa. 
Clientul poate utiliza Smart Card-ul numai impreuna cu Echipamentul RT. Receptia in afara Romaniei, retransmisia in scopuri private/comerciale 
si/sau copierea pentru multiplicare sau multiplicarea Serviciului de televiziune RT sunt considerate activitati frauduloase/abuzive. Daca identifica 
o activitate frauduloasa/abuziva, RT are dreptul: a)sa rezilieze Contractul/prezentul de plin drept, fara interventia instantei sau alte formalitati; 
b)sa refuze furnizarea unui nouEchipament/s-o conditioneze de depunerea unei garantii; c)sa retraga Clientului orice beneficii; si/sau d)sa ia 
masurile din politica de Internet RT. 7.MODIFICARE. RT poate modifica unilateral Actul Aditional (ex. tarife, penalitati, caracteristici 
Echipamente), cu notificarea in scris a Clientului, cu cel putin 30 de zile inainte. Modificarea se aplica de drept, fara act aditional. Daca Clientul 
nu este de acord cu modificarea, poate denunta unilateral prezentul pentru Echipamentul RT modificat, fara despagubiri, printr-o notificare 
scrisa ce trebuie sa ajunga la RT in cele 30 de zile. 8.INCETARE. 1) Actul Aditional inceteaza, independent de incetarea Contractului pentru 
Pachetul de Servicii, prin denuntare unilaterala de RT/Client cu notificare scrisa de 30 de zile, inchirierea incetand din ziua urmatoare expirarii 
celor 30 de zile, precum si in urmatoarele cazuri: 2)RT poate denunta unilateral Actul Aditional, cu notificare prealabila scrisa de 2 zile, pentru: 
a)decesul Clientului; b)Clientul vinde Locatia; c)forta majora ce dureaza de mai mult de 30 de zile; d)orice alta situatie mentionata in Contract. 
3)Clientul poate denunta unilateral prezentul: a)oricand, cu o notificare prealabila scrisa de 30 de zile, Actul Aditional incetand de plin drept in 
prima zi a lunii urmatoare celei in care cele 30 de zile se implinesc; b)daca RT devine insolvabil, isi inceteaza activitatea sau este in 
faliment/lichidare, cu o notificare prealabila scrisa de 2 zile; c)in orice alta situatie mentionata in Contract. 4)Daca o parte nu-si indeplineste 
obligatiile, cealalta poate considera Actul Aditional reziliat de plin drept, fara interventia instantei, putand solicita daune. Daca nu se prevede 
altfel in Contract, rezilierea opereaza printr-o notificare prealabila scrisa de 30 de zile, Actul Aditional incetand de plin drept in prima zi a lunii 
urmatoare celei in care termenul de 30 de zile se implineste, daca partea in culpa nu a inlaturat in cele 30 de zile situatia ce a atras notificarea. 
5)Daca prezentul se incheie in afara spatiilor comerciale, cf OG 106/1999, Clientul poate denunta unilateral prezentul in privinta Echipamentelor 
RT din prezentul, fara penalitati, in 7 zile lucratoare de la incheiere, prin recomandata cu confirmarea primirii trimisa la sediul RT. 



9. DECLARATII/ACORDUL CLIENTULUI CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  
Clientul a fost informat prin Conditii Generale si a acceptat prin semnarea prezentului document faptul ca datele cu caracter personal furnizate 

sunt prelucrate de Romtelecom, direct sau prin partenerii sai din acelasi Grup sau alti parteneri, in tara sau in strainatate, in conformitate cu 

sectiunea "Prelucrarea datelor cu caracter personal" din Conditii Generale, care fac parte integranta din prezentul contract. 
 

1. Clientul a acceptat, potrivit optiunilor de mai jos, prelucrarea datelor cu caracter personal cu functie de identificare furnizate (ex. CNP), 

pentru incheierea si executarea Contractului :  
DA            NU 

 
2. Clientul a acceptat, potrivit optiunilor de mai jos, sa primeasca informatii cu caracter comercial, ca urmare a prelucrarii datelor cu 

caracter personal furnizate / datelor de trafic oferite in cadrul prezentului , pentru:  
 

o Marketing si comercializarea produselor si serviciilor Romtelecom (inclusiv cele dezvoltate impreuna cu un partener Romtelecom) prin 

orice mijloc de comunicare, inclusiv prin mijloace de comunicare electronica:  

DA NU      
o Marketing si comercializarea produselor si serviciilor partenerilor Romtelecom prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin mijloace de 

comunicare electronica:  

DA NU     

10.INFORMATII CLIENTI: 1930: Comenzi Servicii, informatii (apel gratuit din reteaua RT); 021 9255: fax vanzari si relatii cu clientii (tarif normal); 

0903903903 (apel cu suprataxa): Serviciul de Asistenta pentru PCul Clientului; www.romtelecom.ro "Personal": produse, tarife si oferte in 

vigoare; www.romtelecom.ro "Contact": informatii actualizate tarife, vanzari, asistenta tehnica.  
11. Sumar de plata de catre Client conform prezentului Formular  

Sumar de plata conform prezentului Formular  
Total Chirii lunare Echipamente 2 Euro fara TVA ( 2.48 Euro cu TVA) 

 
Incheiat in localitatea ____________, in 2 originale, cate unul pentru fiecare parte. Am citit si sunt de acord cu toti termenii si conditiile 
prezentului. 
 
 

CLIENT ROMTELECOM  

____________________ ____________________ 


