Incepand cu data de 24.02.2012 termenii generali ai contractului de abonament pentru serviciile
COSMOTE vor fi suplimentati cu urmatoarele clauze impuse de modificarea cadrului legislativ aplicabil
serviciilor de comunicatii electronice (OUG 111/2011):


In ceea ce priveste accesarea numarului unic pentru apeluri de urgenta 112, Abonatul poate accesa
acest numar fara restrictii. Abonatul intelege si accepta ca informatia de locazire a apelantului care
acceseaza numarul unic pentru apeluri de urgenta 112 este transmisa catre operatorul sistemului de
urgenta.



In cazul intervenirii unor incidente, amenintari si vulnerabilitati privind securitatea sau integritatea
Retelei si Serviciilor, COSMOTE va lua, fara a se limita la, urmatoarele categorii de masuri:
(i) aplicarea unor mecanisme de protejare fata de amenintari ale furnizarii Serviciilor cum ar fi, fara a se
limita la: mesaje de tip spam, cazuri de frauda, etc;
(ii) metode de securitate standardizate in vederea protejarii informatiilor confidentiale transmise prin
intermediul Serviciilor;
(iii) rerutarea traficului din zona afectata catre o alta zona si/sau transmiterea traficului pe alte linii,
pentru situatiile in care incidentele, amenintarile sau vulnerabilitatile afecteaza echipamentele
COSMOTE necesare furnizarii Serviciilor.



COSMOTE foloseste pentru masurarea si gestionarea traficului indicatori de performanta generati in
nodurile de retea, conform specificatiilor furnizorilor de echipamente. Performanta acestor indicatori
este monitorizata in mod regulat in scopul de a evita congestionarea segmentelor de retea sau pentru
utilizarea acestora la capacitate maxima. In acest sens, Cosmote foloseste metode de proiectare a
retelei ce au ca scop indeplinirea statistica a criteriilor din licenta de operare. Abonatul intelege si
accepta ca nivelul calitatii Serviciilor poate fi afectat in situatiile in care se iau masurile sus-mentionate,
COSMOTE asigurand un nivel maxim de blocare si intrerupere a apelurilor in proportie de 2% in
medie pe Retea (aceasta valoare trebuie inteleasa in sens statistic prin raportare la numarul total al
abonatilor intr-un interval de timp determinat si la nivelul intregii retele).



Abonatul poate efectua plata facturilor emise de COSMOTE in baza prezentului Contract folosind
una dintre urmatoarele modalitati de plata:
(i) numerar;
(ii) virament bancar;
(iii) debitare directa;
(iv) plata cu cardul prin bancomatele bancilor partenere cu care COSMOTE are incheiate contracte
privind incasarea facturilor.



COSMOTE va lua toate masurile necesare pentru a asigura disponibilitatea maxima a Serviciilor in caz
de forta majora si pentru cazurile fortuite, respectiv pentru evenimente care sunt dincolo de controlul
sau, cat si pentru operarea si conexiunea altor retele nationale sau straine si pentru activitatile si
actiunile lor in general.



In cazul unei cereri de portare a unui Abonat in Reteaua COSMOTE, COSMOTE nu va percepe taxa
pentru portarea Numarului de telefon.
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In cazul in care Abonatul achizitioneaza la data semnarii Contractului de abonament si un terminal,
Contractul de abonament va fi suplimentat cu urmatoarea clauza: “Factura aferenta terminalului
achizitionat de Abonat la data semnarii Contractului si semnata de ambele parti, constituie parte
integranta din Contractul de abonament.”



In cazul in care Abonatul doreste includerea datelor acestuia in baza de date a serviciului de informatii
privind abonatii Cosmote si in registrul de abonati Cosmote precum si in cele ale partenerilor
Cosmote, Contractul de abonament va fi suplimentat cu urmatoarea declaratie a Abonatului: “Sunt de
acord cu includerea datelor mele de identificare (nume, prenume/denumire, adresa domiciliu/sediu,
numar(e) telefon) in baza de date a serviciului de informatii privind abonatii Cosmote si in registrul de
abonati Cosmote precum si in cele ale partenerilor Cosmote.”



Pentru mai multe informatii despre serviciile sau tarifele noastre, precum si pentru asistenta tehnica cu
privire la Serviciile furnizate, va rugam sa contactati Serviciul de Relatii cu Clientii apel gratuit la
numarul 1234, accesati pagina de WEB www.cosmote.ro sau consultati brosurile/ pliantele tiparite din
magazinele COSMOTE.
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