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TERMENI SI CONDITII CAMPANIA ONLINE BUSINESS OFFICE DATE 12 – OFERTA FARA TELEFON  
 
Aceasta campanie online se adreseaza exclusiv clientilor persoane juridice, de pe teritoriul Romaniei noi si 
existenti Telekom Romania Mobile Communications S.A. care doresc sa achizitioneze un abonament nou de 
telefonie mobila, pe o perioada contractuala de 24 de luni. 
 
Ofertă promoţională valabilă până în data de 27.08.2017 cu posibilitate de prelungire. Oferta este fără telefon 
inclus și cu posibilitatea de a achiziţiona telefon în rate. Modele de echipament propuse in pagina dedicata 
ofertei sunt disponibile in limita stocului disponibil.  
 
Oferta comerciala este compatibilă atât cu un număr nou cât și cu un număr portat în reţeaua Telekom 
România si este alcatuita din abonamentul de voce mobila Business Office DATE 12, fara telefon inclus. 
 
Minutele, SMS-urile si traficul de date incluse in abonament pot fi utilizate in retelele Telekom Romania 
Communications,Telekom Romania Mobile Communications, in Zona 1 - Retele fixe Europa, retele fixe si 
mobile SUA, Canada, Israel, in Zona 2 – Retelele Mobile Europa, in Roaming Grupa 0 SEE si in Roaming 
Grupa 1, conform specificatiilor abonamentului.  
 
Conform regulamentului EU nr 531/2012, incepand din data 15.06.2017, clientii de mobil (atat mobil TKR cat 
si TKRM) vor putea utiliza beneficiile mobile nationale (minute, sms-uri si date nationale) si in Roaming in tarile 
din Grupa 0 – Spatiul Economic European. 
 
In cazul traficului de date, acesta se va calcula in functie de valoarea fara TVA a abonamentului si de 
eventualele extraoptiuni active pe SIM, conform formulei de calcul de mai jos. In cazul in care nu aveti 
extraoptiuni sau bonusuri pe cont, se va lua in calcul doar valoarea abonamentului. 
Limita maxima de Date in Roaming vei calcula astfel: (Valoare luna abonament+Valoare extraoptiune+Valoare 
bonus) x 2/7,7.  
 
Minutele in Roaming Grupa 1 sunt valabile pentru apeluri efectuate si primite. Minutele, SMS-urile si traficul de 
date sunt valabile pentru tarile din Grupul 1din schema de Roaming disponibila pe telekom.ro. 
 
Promotional, optiunea Norton Security Online -  1 licenta va fi oferita cu reducere 100% pe toate perioada 
contractuala. Dupa activarea Contractului, pe adresa de e-mail  furnizata se va trimite link-ul pentru 
descarcarea aplicatiei Norton Security Online.  Traficul de date realizat pentru descarcarea aplicatiei precum 
si traficul efectuat de aplicatie se consuma din traficul de date din abonament. Dupa expirarea perioadei 
contracutale, promotia  aferenta se va dezactiva iar optiunea Norton Security Online – 1 licente  ramane activa 
la tariful standard de 1 Euro/luna, fara TVA. 
 
Dupa epuizarea traficului inclus in abonament, traficul aditional de date national nu se va tarifa. Dupa 
consumarea traficului recomandat se va aplica viteza corespunzatoare abonamentului 128 kbps. 
 
Tarifarea apelurilor naţionale şi internaţionale pentru clienţii Telekom Romania Mobile se face la secundă, 
după primul minut indivizibil de convorbire, cu excepţia anumitor numere speciale, care sunt tarifate la minut 
indivizibil. 
 
Timpul de conversaţie începe cu semnalul de răspuns şi se încheie cu primul semnal de eliberare a liniei 
generat, fie de partea care a iniţiat apelul, fie de partea apelată. În roaming se plăteşte atât pentru apelurile 

https://www.telekom.ro/abonamente/roaming-avantaj/
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iniţiate, cât şi pentru apelurile primite. Pentru apelurile iniţiate din ţările care fac parte din Grupul 0 (Uniunea 
Europeană + Lichtenstein, Islanda şi Norvegia) către ţara vizitată, către România şi către ţările UE, tarifarea se 
face la secundă, cu un interval iniţial de taxare de 30 de secunde pe apel. Pentru celelate apeluri în Roaming, 
tarifarea se face la minut indivizibil. 
 
Traficul de date este tarifat per MB, iar unitatea minimă de taxare pentru traficul de date naţional este de 1 KB 
iar pentru traficul de date în Roaming este de 1 KB în UE şi 10KB în afara UE. 1KB=1024 bytes. 1MB=1024KB. 
1GB= 1024MB. 
 
Telekom România 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 și conform Contractului, disponibili 
pe www.telekom.ro.  
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