TERMENI ŞI CONDIŢII PENTRU CAMPANIA “PACHET PREPAID CADOU”

Telekom Romania Mobile Communications S.A. ( ‟Telekom Romania Mobileˮ), cu sediul social in Splaiul
Independentei nr. 319G, Sema Parc, Cladirea Atrium House, etajele 1 si 2, Sector 6, Bucuresti, inregistrata la
Registrul Comertului cu nr. J40/433/1999, cod de inregistrare fiscala RO11952970, operator de date cu
caracter personal in baza Notificarii nr. 3076, cont bancar RO04INGB0001000173628915 deschis la Banca
ING – Sucursala Kiseleff, capital social subscris si varsat 1.593.747.500 Lei, din care capital social varsat
1.269.560.000 Lei si 87.500.000 EUR, aduce la cunostinta clientilor/potentialilor clienti, termenii si conditiile
pentru CAMPANIA “PACHET PREPAID CADOU”.
Achizitionarea de produse si/sau servicii on-line de la Telekom Romania Mobile implica acceptarea
prezentilor termeni si conditii, astfel cum sunt prezentati in site-ul www.telekom.ro .
Continutul acestor termeni si conditii sunt guvernate de dispozitiile legale in materia contractelor la distanta
si au scopul informarii prealabile corecte si complete a clientilor/potentialilor clienti Telekom Romania
Mobile cu privire la conditiile de achizitionare a serviciilor si produselor puse la dispozitie in modalitatea online
pe site-ul www.telekom.ro.
Informatii privind CAMPANIA “PACHET PREPAID CADOU”:
Aceasta campanie se desfasoara exclusiv online si se adreseaza clientilor noi si clientilor existeni ce doresc si sunt
elgibili pentru reinoirea contractului.
Pachetul Prepaid CADOU contine un telefon mobil Samsung E1200i si o Cartela Prepaid cu 5 Euro credit initial.
Pachetul Prepaid este valabil pentru produsele semnalizate in site-ul www.telekom.ro la achizitionarea unui
abonament nou de servicii de telefonie mobile (Nelimitat S, Nelimitat Date M, Nelimitat Voce M, Nelimitat Date L,
Nelimitat Voce L, Nelimitat XL sau Nelimitat XXL).
Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 08-29 decembrie 2014, în limita stocului disponibil.
Oferta promotionala Telekom Romania Mobile, precum si elementele esentiale ale serviciilor achizitionate prin
intermediul magazinului on-line Telekom Romania Mobile, respectiv:
 tipul de abonament,
 perioada de valabilitate a ofertelor sau a tarifelor,
 contravaloarea planurilor tarifare, cu precizarea numarului de minute, creditul, traficul de date inclus,
extraoptiunile disponibile si contravaloarea acestora,
 tarifele pentru apeluri si pentru minutele sau traficul de date suplimentar;
 durata contractului pentru serviciul achizitionat (durata contractuala minima, daca este cazul),
 conditiile de utilizare a minutelor incluse, a creditului sau a traficului inclus, dupa caz;
 pretul echipamentului terminal oferit in cazul unui pachet promotional (daca este cazul);
 produsul oferit spre vanzare, pretul si caracteristicile esentiale ale acestuia, sunt accesibile pe site-ul
www.telekom.ro. Toate detaliile relevante pot fi vizualizate prin accesarea serviciului / produsului care va
intereseaza.
Elementele esentiale ale produselor achizitionate prin intermediul magazinului on-line Telekom Romania
Mobile, respectiv caracteristicile esentiale ale produsului, pretul, perioada de valabilitate a ofertei / pretului,
sunt accesibile pe site-ul www. telekom.ro. Toate detaliile relevante pot fi vizualizate prin accesarea
serviciului /produsului respectiv.
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Condiţii livrare Pachet Prepaid CADOU:
Pachetul Prepaid CADOU ce contine telefonul mobil Samsung E1200i si Cartela Prepaid cu 5 Euro credit initial se va
livra la aceasi adresa la care s-a solicitat livrarea comenzii in urma careia se beneficieaza de acest Pachet Prepad
CADOU.
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