Act Adiţional
la contractul de abonament cu nr. de telefon......................................
Încheiat între:
S.C. Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A, cu sediul în Strada Nicolae Titulescu nr. 4-8, etajele 5 si 6, cladirea
America House, Aripa de vest, sector 1, Bucuresti, numar de ordine in registrul comertului J 40/433/1999, cod de înregistrare
fiscala RO11952970, reprezentată prin Dealer/Punct de Vânzare ....................................., numită în continuare COSMOTE
şi
Denumire persoana juridica ...........................................................,Sediu social ..........................................................................................,
Nr. de ordine in Reg. Comertului ..............................., Cod Unic de Înregistrare ........................, Atribut Fiscal ...............,
Reprezentată de ..................................................... în calitate de ...........................................,
denumit în continuare Abonat,
Prin prezentul act adiţional părţile contractante mai sus menţionate convin următoarele:
I.

Nr.
crt.

Părţile sunt de acord cu adăugarea la obiectul contractului de abonament a Extraoptiunii CONVERGENT 1000, pentru
următoarele numere de telefon, aceastea reprezentand GRUPUL :

Numere de telefon COSMOTE

Numere de telefon ROMTELECOM

II. Descrierea Extraoptiunii CONVERGENT 1000
Prin intermediul Extraoptiunii CONVERGENT 1000 pentru fiecare numar de telefon COSMOTE din Grup pentru care s-a
activat Extraoptiunea CONVERGENT 1000 Abonatul beneficiaza lunar de 2000 minute incluse in tariful lunar al Extraoptiunii,
dupa cum urmeaza: (i) 1000 de minute lunar cu toate numerele de telefon COSMOTE din Grup (“Optiunea Grup Mobil-Mobil”)
si (ii) 1000 de minute lunar cu toate numerele ROMTELECOM din Grup (“Optiunea Grup Mobil-Fix”).
Termenii si conditiile in care Abonatul beneficiaza de reduceri pentru convorbirile intre numerele de telefon Romtelecom din
Grup si cele initiate de la numerele de telefon Romtelecom catre numerele de telefon COSMOTE din GRUP sunt stabilite in
contractul semnat intre Abonat si Romtelecom. COSMOTE nu isi asuma nicio obligatie si/sau responsabilitate in caz de
nerespectare, de catre Romtelecom, a obligatiilor si responsabilitatilor privind furnizarea serviciillor care fac obiectul contractului
cu Romtelecom.
III. ‘’Durata minima” initiala a Extraoptiunii CONVERGENT 1000 pentru fiecare numar COSMOTE este de ........ luni de la
data semnarii prezentului Act Aditional.
IV. Prin semnarea prezentului Act Adiţional Abonatul declară că a luat la cunoştinta şi este de acord cu termenii şi condiţiile de
utilizare a Extraoptiunii CONVERGENT 1000 şi cu tariful lunar aferent asa cum este acesta descris mai jos.
Tariful lunar al Extraoptiunii CONVERGENT 1000 este de 3 euro (fara TVA) sau 3.57 euro (TVA inclus) pentru fiecare
numar de telefon COSMOTE.
Abonatul se obliga sa achite tariful lunar al Extraoptiunii CONVERGENT 1000 pe intreaga Durata minima. In cazul in
care, din orice motiv (inclusiv datorita incetarii Contractului de abonament sau a contractului cu Romtelecom), cu exceptia
culpei Cosmote, Extraoptiunea CONVERGENT 1000 nu este mentinuta pe intreaga Durata minima prevazuta in

prezentul Act Aditional pentru oricare din numerele de telefon COSMOTE din GRUP, pentru fiecare dintre asemenea
numere de telefon COSMOTE pentru care nu s-a mentinut Extraoptiunea, Abonatul va datora o penalitate de 15
euro/numar de telefon (fara TVA).
Pentru configurarea Extraoptiunii CONVERGENT 1000 sunt necesare cel putin: 2 numere COSMOTE active si un
numar ROMTELECOM activ configurat pe planul tarifar „Tarif Unic”. Grupul poate contine maxim 20 de numere
Romtelecom (configurate pe planul tarifar „Tarif Unic” si un numar nelimitat de numere COSMOTE. In cazul in care nu
sunt indeplinite oricare dintre limitarile sus-mentionate, Extraoptiunea CONVERGENT 1000 nu va fi activata sau va fi
dezactivata, dupa caz, in mod automat, fara notificarea prealabila a abonatului.
Spre exemplu, in cazul in care, din diverse motive, conditia minima (2 numere COSMOTE active si un numar
ROMTELECOM activ configurat pe planul tarifar „Tarif Unic”) nu este indeplinita, si/sau Romtelecom dezactiveaza
Produsul Convergent 1000 pentru numarul Romtelecom pe durata minima prevazuta in prezentul act aditional,
COSMOTE este indreptatita sa dezactiveze Extraoptiunea Convergent 1000 pentru numerele COSMOTE din Grup, in
mod automat, fara notificarea prealabila a abonatului.
Adaugarea la Grup respectiv eliminarea din Grup a oricaror numere COSMOTE se poate efectua numai in conditiile
respectarii limitarilor enuntate mai sus.
Apelurile efectuate catre numerele de telefon din Grup ce depasesc minutele lunare incluse conform celor de mai sus
precum si apelurile catre orice alte numere de telefon decat cele din Grup vor fi tarifate, in functie de destinatie, conform
tarifelor existente in vigoare aferente planului tarifar COSMOTE ales pentru fiecare numar de telefon COSMOTE.
Minutele incluse in Extraoptiunea CONVERGENT 1000 si neconsumate intr-o luna nu se reporteaza in luna urmatoare
Penalitatea pentru incalcarea obligatiei Abonatului de mentinere a Extraoptiunii Convergent 1000 pana la expirarea Duratei
minime prevazuta in prezentul act aditional se poate cumula cu costurile de incetare datorate de Abonat pentru incetarea
Contractului de Abonament inainte de expirarea perioadei initiale a acestuia, daca este cazul.
In cazul in care Durata minima prevazuta in Prezentul Act Aditional expira la o data ulterioara datei de expirare a Perioadei initiale
a Contractului de Abonament, Perioada initiala a Contractului de Abonament se prelungeste in mod corespunzator (pana la data
expirarii Duratei minime prevazuta in Prezentul Act Aditional).

Toate celelalte prevederi ale contractului de abonament, aşa cum a fost el modificat, rămân valabile.
Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi ………….. 2008 în 3 (trei) exemplare originale, din care unul pentru Abonat.

Agentul certifică faptul că identitatea Abonatului şi/sau a reprezentantului Abonatului a fost verificată prin prezentarea actelor de
identitate în original precum si faptul ca Abonatul a semnat in prezenta Agentului iar documentele justificative atasate sunt copii
dupa original.

S.C. Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A
Prin Dealer/Punct de Vânzare ..........................................
Agent de vânzări...................................................................
Semnătura Agentului de vanzări şi ştampila ....................

Denumire Abonat.............................................................................
Reprezentant......................................................................................
Semnatura şi ştampila.......................................................................

