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NR. CSCO 
 

Contract de abonament pentru serviciile Telekom Romania 
Mobile 
 
 
Încheiat între Telekom Romania Mobile Communications S.A. (numită în continuare „Telekom Romania Mobile”), prin Dealer/ Punct 
de Vânzare __________________________ şi Abonat 
Se completează cu litere de tipar. 
 

1) Obiectul Contractului:              Servicii de Voce   Servicii de Date     
   

 

2) Tip conectare: Nou    Transfer    Reactivare   Număr portat  
  Cartelă Telekom Romania Mobile   Cont multiplu  

 

3) Informatii abonat     A Persoană juridică  B Persoană fizică  
 
Numele şi prenumele/denumire ___________________________ Prenumele tatălui ________________________ 
Adresă domiciliu/Sediu social ____________________________ nr. _____ bl. _____ sc. ____ et. ____ ap. _______ 
Cod Poştal |__|__|__|__|  Oraş ____________________________________ județ/sect. ________________________ 
Tel. |__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__| Fax |__|__|__|__|__|__|__| Adresa de serviciu/Sediu secundat 
____________________________________________________________________________________________ 
Nr. _______ bl. _______ sc. ______ et. ______ ap. _____ cod poştal |__|__|__|__|__|__| oraş 
____________________ 
Județ/sect. ___________ Tel. |__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__| Fax |__|__|__|__|__|__|__| Tel mobil 
|_|_|_|_|/|_|_|_|_|_|_| 
Profesie ________________B.I./C.I. Serie ____ Nr. |__|__|__|__|__|__| Eliberat de ________ La data de ___/___/___ 
CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Paşaport/permis de şedere serie |__|__|__|__|__|__|__|__| 
Eliberat de ___________________________________________ la data de ___/___/___ data naşterii ___/____/_____ 
țara _____________________________________ 
Nr. de ordine în Reg. Comerțului _____/____________/__________ Cod Unic de Înregistrare 
|___|___|___|___|___|___|___|___| 
Ani de activitate efectivă ____ Nr. de angajați  1-5       6-10        11-20   21-50    peste 50 
Cifra de afaceri pe anul precedent RON   0-100.000      100.001-500.000      500.001-1.000.000      peste 1.000.001 
Cont Bancar IBAN: 
|__|__|__|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
Deschis la ___________________________ 

 

4) Informații despre reprezentant                 Legal    Împuternicit  
Numele şi prenumele _______________________________________________________________________________ 
tel. |_|_|_|_| / |_|_|_|__|__|__| B.I./C.I./Paşaport serie |_|_|_|_|_|_|_|_| eliberat de ________ la data de __/__/__ 

 

5) Adresa de facturare   Domiciliu           Serviciu           Sediu central           Sediu secundar  
Altă adresă ______________________________________________________________________________________ 

 

6) Depozit:____________________________________________________________________________________ 

 

7) Observații  
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8) Documente justificative     
B.I./C.I. Paşaport       Act de spațiu     Factură telefon             
Factură utilități        Împuternicire     Act constitutiv             
Certificat constatator       Certificat de înregistrare    Autorizație de funcționare   
Altele ________________________________________________________________________________________ 

 

9) Declarații / acceptarea prelucrării datelor cu caracter personal  
Abonatul declară şi semnează că este de acord să primească informații cu caracter comercial, ca urmare a procesării datelor sale cu 
caracter personal oferite în cadrul prezentului contract, pentru:  
 marketing şi comercializarea produselor/serviciilor Telekom Romania Mobile (inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener 

Telekom Romania Mobile) prin scrisori, broşuri, alte materiale tipărite     Da     Nu ; 
 marketing şi comercializarea produselor/serviciilor Telekom Romania Mobile (inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener 

Telekom Romania Mobile) prin SMS, e-mail, faxuri, apeluri preînregistrate Da     Nu ; 
 marketing şi comercializarea produselor/serviciilor partenerilor Telekom Romania Mobile prin scrisori, broşuri, alte materiale tipărite         

Da   Nu ; 

 marketing şi comercializarea produselor/serviciilor partenerilor Telekom Romania Mobile prin SMS, e-mail-uri, faxuri, apeluri 
preînregistrare  precum şi orice mijloace de comunicare electronică   Da   Nu ;      

 

Schimbarea opțiunii de mai sus se poate face prin accesarea meniului IVR, la numărul de telefon 1234 

 

10) Durata contractuală    
Valabilitatea contractului ______________________ 

 

11) Declarație dealer/punct de vânzare   
Cod dealer/Punct de vânzare |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
Cunoscând prevederile Codului Penal certific că identitatea Abonatului a fost verificată prin prezentarea Actelor de Identitate în 
original. Certific de asemenea că Abonatul a semnat în prezența mea şi Documentele justificative ataşate sunt copii după original. 
Data _____________ Agent de vânzări _________________ Semnătura agentului de vânzări/ ştampila ________________ 

 

Prezentul contract de abonament pentru serviciile Telekom Romania Mobile a fost incheiat in 2(doua) exemplare, iar Abonatul a 

primit 1 (un) exemplar. 


