
 

 

TERMENI ȘI CONDIȚII  
PENTRU CAMPANIA “PREZENȚĂ ONLINE” 

 
 
 
 
Organizatorii Campaniei 
 
Organizatorul Campaniei “PREZENȚĂ ONLINE” (“Campania”) este Telekom Romania Communications S.A., denumit în 
continuare generic “Telekom Romania”. 
 
Descriere Campaniei 
 
Campania oferă oricarei persoane juridice (“Client”), care nu deține un website sau dorește unul cu o noua interfață 
nouă, posibilitatea de a achiziționa unul sau mai multe pachete Website Builder, la un tarif promoțional, pentru o 
perioada contractuala de minimum 12 luni, indiferent daca are sau nu in derulare o relatie contractuala cu Telekom 
Romania, 
 
Durata Campaniei 
 
Campania este valabilă în perioada 16.05.2018 – 16.06 2018, aceasta fiind perioada in care un client poate beneficia 
de tarifele promoționale . Durata Campaniei poate fi prelungita de Telekom Romania. 
 
Mecanismul Campaniei 
 
Pentru a contracta unul sau mai multe pachete Website Builder, clientul trebuie sa completeze formularul existent pe 
pagina web dedicate promovării acestei campanii: https://www.telekom.ro/business/websitebuilder/, pot apela 
numărul 021 9459 (apel cu tarif normal din orice rețea națională) sau pot contacta reprezentatul de cont. 
 
Serviciul de Website Builder presupune construcția interfeței website-ului. Reprezentanții companiilor pot alege din mai 
multe soluții de realizare a website-urilor personalizate. 
 
Dupa semnarea contractului, clienții vor primi o lista pentru a putea alege unul dintre multiplele template-uri din toate 
industriile sau, la cerere, putem copia (dar nu in proportie de 100%) un website existent. 
 
Website-urile vor fi create de către specialistii noștri, cu ajutorul unei platforme (CMS - sistem de management al 
conținuțului) special concepută pentru Telekom Romania. 
 
Din momentul in care toate detaliile sunt stabilite si se primesc toate materialele necesare din partea clientului, in 
maximum 72 de ore website-ul va fi online.  
 
Alte specificații: 
 

 Pachetele Website Builder nu includ numele de domeniu, clientul putând să folosească un domeniu deja 
rezervat sau să achiziționeze unul nou. 

 Pe factura nu va aparea pachetul aferent beneficiilor optinute in cadrul primotiei. 
 Oferta promotionala este valabila doar pentru pachetele cu abonament lunar. 

 

https://www.telekom.ro/business/websitebuilder/

