
 

TERMENI SI CONDITII ABONAMENT MOBIL 7  FARA 

TELEFON 

Prețul promoțional de 5 Euro este acordat cât timp clienții mențin valabil un contract pentru servicii de voce  fixă, 

internet fix sau TV furnizat de către Telekom România Communications. Bonusul de 1,5 GB lunar, este acordat în 

Perioada Initială de 12/24 de luni dacă la contractare ai deja un contract valabil pentru servicii de voce fixă, 

internet fix sau TV furnizat de către Telekom România Communications. “Optiunea Video 50 GB” la 6 euro/lună, 

redusă promoțional cu 100% pentru primele 24 de luni de abonament, îți oferă 50GB date mobile doar în aplicațiile 

incluse în Pachetul Video Streaming. Lista aplicațiilor poate suferi modificări și este disponibilă pe www.telekom.ro. 

Telekom România are dreptul să suspende serviciile în cazul generării de trafic artificial sau a unui volum de trafic 

care nu putea fi realizat în condițiile unei utilizări normale a serviciilor și conform Contractului, disponibili pe 

www.telekom.ro.  

Pană la data de 18.08.2017 Opțiunea Pachet Online Maxpack+HBO Go este oferită promoțional cu reducere 100%, 

pe perioada contractuală initială de 12/24 luni. Opțiunea oferă acces la conținut liniar (canalele HBO HD, HBO 2 HD, 

HBO 3 HD, Cinemax 1 HD, Cinemax 2 HD, o parte din conținutul difuzat pe aceste canale, în funcție de drepturile 

obținute de la funizorii de conținut) și acces la conținutul HBO GO (filme, seriale, concerte, documentare etc). 

Accesul la conținutul liniar este disponibil prin intermediul serviciul Telekom TV Web & Mobile și aplicația Telekom 

TV. Accesul la continul HBO Go este disponibil pe www.hbogo.ro și aplicația HBO GO. Acestei promoții îi sunt 

aplicabili și Termenii și Condițiile serviciului HBO GO în vigoare la data încheierii contractului, disponibili pe 

www.hbogo.ro. La sfârșitul perioadei promoționale, opțiunea se va dezactiva iar clienții pot opta pentru “ 

achiziționarea acesteia la tariful standard de 3,93 euro TVA inclus. 

Ofertă promoțională valabilă până în data de 18.08.2017 cu posibilitate de prelungire. Oferta este fără telefon 

inclus și cu posibilitatea de a achiziționa telefon în rate, fiind compatibilă atât cu un număr nou cât și cu un număr 

portat în rețeaua Telekom România. Mobil 7 are acces la videostreaming în platforma Telekom TV, în limita a 50 GB 

lunar, necondiționat. 

Beneficiile produsului Mobil 7 cu prețul de 5 Euro TVA inclus sunt următoarele: 3 GB date mobile 4G, 50 GB Video 

Streaming, Nelimitat minute naționale, Nelimitat minute și SMS în rețea, 1000 SMS-uri naționale, 100 minute 

internaționale (Zona 1 si Zona 2) iar după epuizare, traficul adițional va fi tarifat cu 0,006 euro/1 MB.   

Minutele internaționale fixe și mobile se consumă către destinațiile UE, SUA și Canada (fix și mobil), cu excepția 

prefixelor prezentate la adresa www.telekom.ro/prefixe sau la consultanții de vânzări. Rețelele Telekom România 

includ rețeaua Telekom România Mobile Communications S.A. și rețeaua Telekom România Communications S.A.. 

Traficul de date se consumă national iar viteza de descarcare a datelor in tehnologia 4G/UMTS/EDGE este de pana 

la 150 Mbps /43,2Mbps /236,8 Kbps și de incarcare de până la 50 Mbps /5,76 Mbps/118,4 Kbps. Serviciul 4G este 

disponibil in aria de acoperire 4G pentru servicii post-platite, prezentata pe www.telekom.ro. 

Detalii suplimentare legate de Termenii și Condițiile Ofertei promoționale prezentate sunt disponibile în 

magazinele Telekom România, Germanos și ale celorlalți parteneri, la numerele 1234 (apel gratuit doar din rețelele 

Telekom România Communications și Telekom România Mobile Communications), 021.404.1234 sau 0766.12.1234 

(tarif normal pentru apelurile din alte rețele naționale), pe www.telekom.ro și la agenții Telekom România. 

 

 

http://www.telekom.ro/


 

 

  

Lista canelelor din TV Mini este: 
 

Canale TV online Mini (30 canale) 

Balkanika TV 

CCTV 

CNN 

Deutsche Welle 

Telekom Sport 1 

Telekom Sport 2 

Telekom Sport 2 HD 

Telekom Sport 3 

Telekom Sport 4 

Telekom Sport 1 HD 

Film Box 

France 24 

Hit Music Channel 

Kiss TV 

Mooz Dance HD 

Mooz Hits 

Romania TV 

Taraf TV 

TV 1000 

TV 5 Monde 

UTV 

Viasat Explorer 

Viasat HD 



 

Viasat History 

Viasat Nature 

HBO HD 

HBO 2 

HBO 3 

Cinemax 

Cinemax 2 

 

Condiții generale 
 
• Traficul de date se va consuma național cu viteză de download de până la 150 Mbps și de upload de până la 50 

Mbps. După epuizare, traficul adițional va fi tarifat cu 0,6 euro / 100 MB. 

•  Pentru a avea acces la 4G, ai nevoie de smartphone sau tabletă 4G, un abonament cu viteză de date 4G și un SIM 

compatibil. Serviciul 4G oferit de Telekom Romania pentru clienții care au încheiat contracte de abonament 

(servicii post-plătite), este disponibil pentru mai mult de 81% din populația țării și 96% din populația urbană a 

României. 

• Traficul național de date generat prin intermediul aplicațiilor mobile incluse in Oferta Promotionala Messaging nu 

este tarifat si nu consuma din traficul inclus pentru APN-ul broadband. Pana la 1 Iulie 2017 ai trafic national 

nelimitat si gratuit in aplicatiile incluse in Oferta Promotionala Messaging pentru a trimite mesaje text, poze, 

mesaje audio si video. Traficul pentru apeluri VoIP nu este inclus in Oferta Promotionala Messaging si se 

tarifeaza conform Contractului. Aplicatiile incluse in Oferta Promotionala Messaging sunt: WhatsApp Messenger 

si Message+. Lista de aplicatii incluse poate suferi modificari, noi aplicatii pot fi adaugate si anumite alte aplicatii 

pot fi retrase. Lista completa este disponibila pe www.telekom.ro. Apelurile de voce efectuate prin intermediul 

aplicatiei Call+ (inclusa in Message+) si SMS-urile trimise prin Message+ vor fi tarifate conform planului tau 

tarifar actual. Call+ nu este un serviciu VoIP. Traficul generat pentru descarcarea aplicațiilor va consuma din 

traficul disponibil in abonament. 

• Pentru 6 Euro/luna, “Optiunea Video 50 GB” ofera 50 GB trafic national lunar de date ce poate fi utilizat  doar in 

aplicatiile de video streaming incluse in Pachetul Video Streaming. Pentru a beneficia de cei 50 GB din “Optiunea 

Video 50 GB”, trebuie sa intri in contul MyAccount si sa activezi optiunea. Lista aplicatiilor poate fi modificata si 

este disponibila pe www.telekom.ro. Viteza de streaming va fi aceeasi ca si viteza abonamentului. Traficul 

generat pentru descarcarea aplicațiilor va consuma din traficul disponibil in abonament. Promotional, pana la 

data de 15.06.2017, clientii Telekom care isi activeaza un abonament pentru servicii mobile (servicii post-platite) 

beneficiaza  de reducere lunara 100% din pretul “Optiunii Video 50 GB” pe Perioada Initiala contractuală de 12 

sau 24 luni. Mai mult, promotional  pana la data de 1 iulie 2017,  pentru clientii Telekom care au activat 

Optiunea Video 50 GB, traficul de date in aplicatiile incluse in Pachetul Video Streaming este nelimitat. Traficul 

din “Optiunea Video 50 GB” neconsumat intr-o luna de facturare nu se reporteaza. In cazul in care traficul din 

“Optiunea Video 50 GB” se consuma, traficul de video streaming inregistrat in aplicatiile incluse in Pachetul 



 

Video Streaming va fi scazut din traficul de date inclus in abonament sau va fi tarifat conform planului activ pe 

cont sau va fi tarifat conform planului activ pe cont. 

• Destinaţiile internaţionale și în Roaming, precum și excepţiile de la acestea, utilizarea aplicaţiilor, aria de 

acoperire 4G şi alte detalii privind oferta regăsiţi pe www.telekom.ro şi în magazine. Telekom Romania îşi 

rezervă dreptul de a retrage, prelungi sau modifica oferta în orice moment, dacă se consideră necesar sau în 

cazul în care intervin circumstanţe independente de voinţa sa. 

• Telekom Romania are dreptul să suspende serviciile în cazul generării de trafic artificial sau a unui volum de trafic 

care nu putea fi realizat în condițiile unei utilizări normale a serviciilor și conform limitarilor din Termenii 

Generali de utilizare a serviciilor disponibili in Legal/Termeni si Conditii. 

• În perioada minimă contractuală clientul poate face o schimbare de plan tarifar doar către alte abonamente cu 

valoare egală sau superioară. În cazul în care clientul solicită schimbarea planului tarifar de la/către un plan 

tarifar din portofoliul curent, beneficiile acordate promoțional rămân valabile. 

Convorbiri, SMS 
 
SMS-urile naţionale nu se consumă către reţelele Telekom Romania. Reţelele Telekom Romania includ reţeaua 

Telekom Romania Mobile Communications S.A. și reţeaua Telekom Romania Communications S.A. Beneficiile 

incluse în abonament nu se vor reporta în luna următoare. Apelurile voce, mesajele scrise către numerele speciale 

asociate serviciilor cu valoare adaugată indiferent de tipul lor nu sunt incluse în beneficiile abonamentului. Acestea 

se taxează separat, conform tarifelor ce se regăsesc în Oferta Comercială Telekom Mobile. Beneficiile naționale din 

abonamentele Mobil  (minute/ SMS-uri) pot fi consumate și în Roaming în țările din Spațiul Economic European 

(SEE) 

Pentru apelurile initiate in roaming: Pentru apelurile efectuate in roaming in Grup 0 catre tarile din Grup 0, inclusiv 

Romania, din minutele in afara retelei incluse in planul tarifar. Dupa epuizarea acestora, se vor aplica tarifele 

standard nationale. Pentru apelurile efectuate in roaming in Grup 1-6 se vor aplica tarifele standard de Roaming .  

Trafic de date/Internet 
 
Traficul de date poate fi folosit pentru a naviga pe internet, atât de pe telefon, cât şi de pe desktop sau laptop, 

folosind telefonul ca modem. 

Traficul de date recomandat se va consuma cu viteza de download de până la 150 Mbps și de upload de până la 50 

Mbps. După depăşirea traficului de date inclus in abonament, acesta va fi tarifat cu 0.6 euro / 100 MB. 

Traficul de date recomandat este naţional şi se consumă în timp real. 

Traficul de date efectuat în Roaming va fi tarifat adiţional conform tarifelor de Roaming. 

În funcţie de specificaţiile telefonului folosit, viteza de download pentru traficul recomandat este: 

în aria de acoperire 4G - până la 150 Mbps 

în aria de acoperire 3G - până la 43.2Mbps 

în aria de acoperire EDGE - până la 236.8 Kbps 



 

în aria de acoperire GPRS - până la 53.6 Kbps 

Pentru a avea acces la tehnologia 4G este necesar să ai o cartelă SIM dedicată şi un telefon compatibil. 

Serviciul 4G oferit de Telekom Romania pentru clienții care au încheiat contracte de abonament (servicii post-

plătite cu excetia planului tarifar de voce mobile Mobil 9 Optiune 6 si a planurilor tarifare de date mobile din noul 

portofoliu Net Mobil ) este disponibil pentru mai mult de 70% din populația țării și 96% din populația urbană a 

României. Verifică harta 4G abonamente. 

“Optiunea Video 50GB” contine 50 GB ce pot fi utilizati pentru a folosi serviciul de video streaming al partenerilor 

Telekom Romania.  Viteza de streaming va fi aceeasi ca si viteza planului tarifar. Traficul inregistrat prin aplicatia 

Telekom TV, va fi scazut din „Optiunea Video 50GB”. Lista partenerilor Telekom Romania poate fi consultata pe 

www.telekom.ro 

Traficul de date este tarifat per MB, iar unitatea minimă de taxare pentru traficul de date naţional este de 10KB, iar 

pentru traficul de date în Roaming este de 1KB în UE și 10KB în afara UE. 1KB=1024 bytes. 1MB=1024KB. 

1GB=1024MB. 

Descărcarea de conţinut sau accesarea portalelor şi/sau serviciilor premium vor fi tarifate suplimentar, conform 

preţurilor disponibile pentru serviciul web’n’walk. 

Ordinea de consum a traficului naţional de date: 

Traficul naţional de date inclus în planul tarifar 

Traficul national inclus in promotii 

Traficul naţional de date inclus în opțiunile de date: Net Mobil Nelimitat, BlackBerry, Internet Extra GB, dacă este 

cazul. 

Serviciile de Continut (servicii cu valoare adaugata) nu sunt disponibile in roaming. 

 

 


