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TERMENI SI CONDITII CAMPANIA NET NELIMITAT  
 
Descriere Campaniei 
 
Campania Net Nelimitat (“Campania”) ofera Bonusul Net Nelimitat constand in trafic de date nelimitat national la viteza 
4G, gratuit, timp de 30 de zile calendaristice. Pentru a beneficia de Bonus Net Nelimitat, clientii trebuie sa trimita un SMS 
la numarul 511 (SMS netaxabil) cu textul “DA”.  
 
Traficul de date aferent Bonusului Net Nelimitat nu va fi tarifat si viteza de date nu va scadea la valori inferioare. 
 
Ordinea de consum a volumului de date de care beneficiaza clientul care a activat Bonusul Net Nelimitat va fi 
urmatoarea: 

- Volumul de date inclus in planul tarifar; 
- Volum de date inclus in extraoptiunea activata la nivel de SIM; 
- Volum de date inclus in extraoptiunea activata la nivel de cont; 
- Volum de date inclus in Bonus Net Nelimitat. 

 
Bonusul Net Nelimitat va fi dezactivat automat, dupa cele 30 zile de valabilitate, dar nu mai devreme de data  emiterii 
celei de-a doua facturi lunare aferenta abonamentului de voce mobila a clientului calculata de la data activarii Bonusului 
Net Nelimitat. 
Bonusul Net Nelimitat poate fi activat o singura data per SIM. 
Numarul 511 este disponibil doar pentru abonamente de voce mobila (servicii post-platite), 
 
Durata Campaniei 
 
Campania este valabila pana in data de 31.12.2017 cu posibilitate de prelungire.  
 
Conditii de eligibilitate 
 
Campania se adreseaza exclusiv clientilor persoane juridice existenti, care au minim un abonament de voce mobila activ 
la Telekom Romania Communication S.A. sau Telekom Romania Mobile Communications S.A., exceptand cazurile in 
care clientul are activ pe cont un abonament de tipul celor de mai jos: 
 

a) Abonamente Freedom Mobile 5, Freedom Mobile 10; Mobile 5, Mobile 10 
b) Abonamente cu urmatoarele optiuni active pe cont: Optiunea Nelimitat Date, Optiune Net Nelimitat 30 zile, 

Date National Nelimitat fara contract, Bonus Net Nelimitat ; 
c) Abonamente M2M, Corporate Plus cu optiune IP VPN/ IPVPN activata; 
d) Abonamente IP VPN; 
e) Abonamente Demo; 
f) Abonamente cu optiune Blocare/Restrictie acces date nationale. 

 
 
NOTA: Viteza de transfer a datelor cu ajutorul tehnologiei 4G este de pana la 150 Mbps pentru receptionarea datelor 
(download) si 50 Mbps pentru transmiterea datelor (upload) si poate fi utilizata doar in interiorul ariei de acoperire 4G 
disponibila pe www.telekom.ro/harta-acoperire/,  impreuna cu un terminal si o cartela SIM compatibile cu tehnologia 
4G. 
Viteza de transfer a datelor cu ajutorul tehnologiei UMTS (3G) este de până la 43.2 Mbps pentru recepţionarea datelor 
(download) şi de până la 5,76 Mbps pentru transmiterea datelor (upload), în cazul tehnologiei EDGE viteza este de până 
la 236,8 kbps pentru recepţionarea datelor (download) şi de până la 118,4 kbps pentru transmiterea datelor (upload), iar 
în cazul tehnologiei GPRS viteza este de până la 48 kbps pentru recepţionarea datelor (download) şi de până la 24 kbps 
pentru transmiterea datelor (upload)  

http://www.telekom.ro/harta-acoperire/

