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                   TERMENI ŞI CONDIŢII PENTRU CAMPANIA “VOUCHERE GERMANOS.RO” 

 
 

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. (“Telekom Romania”) cu sediul in Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 3 
– 5, cladirea City Gate, Etajele 7-18 din Turnul de Nord, Sector 1, cod 013702, inregistrata la Registrul Comertului cu 
nr. J40/8926/1997, CUI/CIF nr. RO 427320, capital social subscris si varsat 318.464.490 Lei, telefon 1234 (apel 
gratuit din reteaua Telekom Romania), adresa de e-mail comenzi.online@telekom.ro, aduce la cunostinta 
clientilor/potentialilor clienti, termenii si conditiile (“Termeni si Conditii”) pentru CAMPANIA “Vouchere 
Germanos.ro”. 
Datele de contact mentionate mai sus pot fi folosite de Client pentru a afla informatii despre servicii, produse si 
facturare, precum si pentru a-si prezenta reclamatiile. 
 
 
Informatii privind CAMPANIA “Vouchere Germanos.ro”: 
 
Aceasta campanie se desfasoara exclusiv online si se adreseaza clientilor noi (client ce nu beneficieaza in present de 
nici unul dintre serviciile TELEKOM ROMANIA sau care nu au beneficiat de serviciile TELEKOM ROMANIA in 
ultimele 6 luni) si clientilor existenti ce doresc achizitionarea cel putin a unui serviciu nou pentru a forma un pachet 
complet (pachet de 3(trei) serivicii). 
 
Voucherele sunt valabile pentru achizitionarea pachetelor de servicii semnalizate in site-ul www.telekom.ro . 
Voucherul cadou aferent ofertelor își păstrează valoarea indiferent de pachetul de servicii achiziționat sau prelungit. 
Beneficiile din oferta sunt disponibile exclusiv online, la activarea unui pachet de servicii pentru titulari persoane 
fizice.  
Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 03-24 decembrie 2014, în limita stocului disponibil. 
 
Condiţii utilizare voucher: 
• Voucherul cadou aferent ofertelor pentru pachetele de servicii își păstrează valoarea indiferent de serviciul 
/abonamentul achiziționat sau prelungit. 
 
• În termen de 15 zile de la instalarea serviciilor, clientul va primi pe adresa de e-mail înregistrată codul de voucher 
echivalent comenzii efectuate. 
 
• Fiecare cod de voucher poate fi folosit o singură dată. Nu se pot utiliza mai multe vouchere de discount Germanos 
pentru o singură comandă. Voucherul nu este divizibil si nu se ofera rest la comenzi mai mici decât valoarea 
acestuia. 
 
• Nu este necesară o sumă minimă pentru activarea voucherului. 
 
• Voucherele vor putea fi folosite la achiziţionarea de produse exclusiv de pe site-ul Germanos.ro pănă la data de 
31.01.2015. Categoriile de produse disponibile sunt: Televizoare, Sisteme Home Cinema, Videoproiectoare, GPS, 
Laptopuri, Monitoare, Tablete. 
 
• Voucherele nu se aplică pentru produse aflate la promoţie pe Germanos.ro.  

http://www.telekom.ro/

