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lncheiat intre:An Lune
Orange Rominia S.A., cu sediul social in ddlLascdr Catargiu ff.47-53, Sector't, Bucuregti, Romania, inregistrate la
Registrul Come4ului sub nr. J40/10178/1996, Cod Unic de inregistrare 9010105, avand Cod ie inregistrare in iopuri de
ryA RO9010105, numdr de inregistrare in registrul de evidenle a prelucrerilor de date cu caracter pJrsonal: 1014, capital
social subscris 9i varsat 93.596.732, 50 RON, cont bancar RO52|NGBOO010OO115118912 descfris ta banca tNG Bbnk,
reprezentate prin CRISTINA VISOREANU, denumita in continuare Orange Romania gi
Clientul

l n f o r m a t i i
Client existent: Nu n Da lZ Cesiune! Portaren
nume: R.a Centr De Prot Plantelor
cod unic de inregistrare: RO12194458
persoana de conlact nume: Grigore
prenume: Mihail Dan
telefon: 0744681542
sector de activitatei Altele
nr. angajati: 1-2
Adresa titularului: STR.
localitate: BUCURESTI

d e s p r e  C l i e n t

imputernicitnume: Grigore
prenume: Mihail Dan
data nasterii: 29105/1960 telefon de contact 0744681542
email: tudorson2004@yahoo.com
buletin/carte identitate serie: RR nr: 643789
CNP: '1600529400071

cetatean: roman

telelon: 0744681542
TIVEI NR.20

sector: SECTOR 5

1. Obiectul contractului

Dgscrierea serviciilor

Numar telefon
Orange/Linie ry Serie SIM Tip Abonament

Perioada
minima

contractuala
abonament

Optiuni
suplimentare

Perioada
minima

contractuala
ootiune

Oferte
suplimenlare

0374935719 1408281564320Business Pack 20 24 luni Oranqe Cloud 25GB qratuit l luna Promoj

Denumire
abonament

Business Pack 20

Tip serviciu Voce fixa&lnternet fix
Taxa de
abonament

t 20 euro/luna fara TVA. Inlocuirea abonamentului in oerioada minima contractuala cu un abonament
cu valoare inferioara nu este Dermisa

Resurse incluse I 1000 unitati/luna
O uniiale este echivalentul unui minut in cadrul retelei Orange Romania si a retelelor fixe nationale sau
a unui mesaj in cadrul retelei Orange Romania. Trei unitati sunt echivalentul unui minut sau unui mesaj
in alie retele nationale mobile sau un minut catre retelele fixe si mobile din tari ale Uniunii Europene,
SUA si Canada. cu exceDtia Estoniei. Letoniei. Lituaniei si a numerelor cu Drefixele afisate la adresa
www.orange.ro.
O apeluri nelimitate catre retele flxe nationale
* aoeluri nelimitate intre numarul Business Pack si numerele de mobil de oe acelasi cont de abonat

activate cu oferta Business Ooen
$ 75GB trafic de internet national oricand prin reteaua 4GI3G+/EDGE/GPRS cu viteze de pana la 150

Mbps pentru download si 50 Mbps pentru upload. Dupa depasirea traficului inclus, viteza de transfer va
fi de pana la maximum 256 Kbps pentru download si pana la maximum 128 Kbps pentru upload.
Pentru pastrarea vitezei ridicate de transfer se poate activa optiunea de reincarcare de 3 GB pentru
2.42 euro/optiune, fara ryA
S optiunea "Happy Night" este inclusa in pachet. Traficul realizat in intervalul o:olJlqfuru consuma

din traficul inclus in pachet /OE 
HO4f..

Resursele incluse nu se reporteaza lf . / \?r\.
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* 0.03 euro/minut sau SMS in reteaua Orange
{ 0.09 euro/minut sau SMS in afara retelei si pentru un minut catre Europa fix, SUA si Canada
O 0.05 euro/mesaj pentru mesaje scrise transmise catre orice retea nationala
9 0.12 euro/mesaj pentru mesaje scrise transmise catre orice retea internationala

Tarifele nu includ TVA.

Optiune Orange Cloud 25GB gratuit
Descriere
optiune

25 GB spatiu de stocare in Orange Cloud, trafic nelimitat in Orange Ctoud. Valoare optiune 22
euro/luna (ryA inclus). Oferta speciala: 100% reducere la taxa optiunii.

Promol: 5% reducere la taxa lunara de abonament

Oferta descrisi in prezentul Contract se va activa sub conditia ca la Data de activare Clientul sa nu inregistreze niciun debit
restant fata de Orange Romania. In situatia in care exista debite restante ale Clientului, Orange Romania are dreptul de a nu
implementa oferta cuprinsa.

Oferta Busaness Pack
In sensul prezentului document, prin Business Pack se intelege pachetul de servicii ce cuprinde servicii de date si servicii de
voce fixa intr-o locatie anume desemnata pe teritoriul Romaniei.
Pachetul Business Pack contine o cartela SIM careia ii este asociat un numar de telefon indeoendent de locatie si un
echipament.
Pachetul Business Pack include :

r serviciul de comunicatie date pe suport 4GI3G+/EDGE/GPRS, ce permite accesul la internet printr-un calculator
conectat la echipament in locatia aleasa de utilizator in aria de acoperire a retelei Orange Romania. Viteza depinde de
echipamentul achizitionat si utilizat de Client si de capacitatile retelei in locatia respectiva.

r serviciul de comunicatie voce pe suport HSPA/GSM. Pentru a putea folosi serviciul de voce este necesar un telefon fix
compatibil conectat la echipament
Pentru a putea folosi serviciile de telefonie fixa si internet trebuie inregistrata zona geografica de utilizare a acestora. Pentru
serviciul de telefonie fixa, zona geografica se inregistraza printr-un apel gratuit la numarul 7999 din locatia aleasa, iar pentru
serviciul de internet, zona geogrefica de utilizare se inregistraza automat la prima sesiune de date din locatia respectiva..
Zona de utilizare desemneaza o raza de 100 de metri. Schimbarea zonei este tarifata cu 2 EUR (fara ryA). In cazul in care
serviciul Business Pack este folosit cu un numar fix geografic, schimbarea zonei se va face doar daca noua zona de utilizare
este localizata in judetul corespunzator prefixului numarului fix geografic. Altfel, serviciul nu va fi disponibil.
Serviciul de internet va putea fi utilizat doar in zona de utilizare definita si doar orin utilizarea cartelei SIM in echioamentul
oferit de Orange Romania. Incercarea de a utiliza serviciul in mai multe locatii sau cu echipamente diferite de cel oferit de
Orange atrage dupa sine blocarea serviciulul.
Unitatile disponibile pentru fiecare pachet vor fi alocate la nivel de cod de abonat si fiecare utilizator cu pachet de tipul
Business Pack, Business Fix sau Business Open va consuma la comun din aceste unitati. Exceptie fac utilizatorii
abonamentelor Business Pack, Business Fix si SIM-urile de telefonie mobila care beneficiaza de pachete sau de optiuni
nelimitate. Prin cod de abonat se intelege numarul alocat de Orange in vederea derularii operationale a Contractului incheiat
cu Clientul.

Tip factura: factura electronica
Servicii incluse: Orange Thank You, Apeluri de urgenta - Politie, Salvare, Pompieri, Apeluri la Serviciul Clienta, Cronos,
NonStop, Consultarea Mesageriei Vocale,lnfo Factura - transmitere la nr. telefon mobil Orange: 0744681542
Servicii suolimentare solicitate de client:
La serviciile suplimentare nu se aplica optiunile alese de Client,avand tarife diferite prezentate in brosura de servicii si tarife
inmAnata Clientului
Numar informabil: El

Va multumim ca ati ales servicille Orange. Puteti afla informatii in legatura cu acest Contract la Serviciul Clienti apeland
numerele:

r 456 pentru serviciile : voce/internet fix si mobil si M2M, gratuit din reteaua Orange sau 021.203.3030 tarif normal
aoelabil din orice retea

2. Structura Contractului
Acest Contract este alcdtuit din urmatoarele pirti:
Partea | - "Clauze Contractuale de Baza" ("CCB")
Partea ll - "Termeni Si Conditii Generale" ("TCG")
Partea lll - "Brogura de Tarife gi Servicii"
Oferta comerciala, parte integranta din Contract, este descrisa pe Partea I a Contractului 9i
din Brogura de Tarife 9i Servicii, disponibi16 in magazinele Orange gi pe www.orange.ro.

3. Durata Contractului
Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de ceke pa(i gi este incheiat pentru o Pe
cu Clientul 9i indicatd in Partea I a Conttactului. Perioada minime contractuali se calcu
in cazul in care niciuna dintre pedi nu notifice in prealabil cu cel putin 30 de zile, celeila
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la data expirerii Perioadei minime contractuale sau la data expirerii unei perioade pentru care s-a prelungit Contractul, acesta
se prelunge$te tacit pe perioade determinate succesive, egale cu Perioada minimd contractuale, conform art.1.2 din TCG. pe
durata prelungirilor tacite succesive nu se vor percepe despagubiri pentru denunlarea Contractului de cetre Client, conform
art .1.17 din TCG.

4. Activarea
Orange Romania are dreptul de a solicita Clientului prezentarea documentelor originale care atesta identitatea, adresa 9isituatia sa financiara sau constituirea de cetre Client a unui Fond de garanlie sau I unui Avans pentru risc financiar in
conditiile art. 1.4 din Sectiunea 1 a TCG. Activarea are loc in maximum 4 (patru) zile calendaristice: (i) de la data la care
pedile au semnat Contractul,daci Orange Romania nu solicite documente sau constituirea unui Fond de garantie sau a unui
Avans pentru risc Financiar, (ii) de la data la care Clientul a pus la dispozilia Orange Romania documentele solicitate
cuprinzand informatii care se ateste identitatea, adresa gi o situatie financiare corespunz5toare a Clientului, (iii) de la data la
care clientul a constituit Fondul de garanlie sau Avansul pentru risc financiar, (iv) de la data instalerii Echipamentuluj DTH
(Direct to Home) la Locatie. Dace Activarea nu poate avea loc in termenul prevezut mai sus din cauza (i) nefurnizdrii
documentelor cuprinzand informalii care sd ateste identitatea, adresa gi o situalie financiard corespu nzeloare a Clientului, (ii)
neconstituirii Fondului de garantie a Avansului pentru risc financiar sau (iii) identificarii unui caz de Fraudd, (iv) imposibilitdtii
de instalare a Echipamentului DTH, Orange Romania este indreptelte sa considere Conlractul incetat cu efecte imediate,
fera interventia instanteijudecetoregti Si fara alta formalitate, Clientul neavand dreptul la daune. in cazul nerespectdrii
termenului de 4 (patru) zile calendaristice, Clientul poate solicita despagubiri in termen de maxim 30 de zile de la data
semnarii Contractutui. Despagubirile se vor calcula ca propotie intre Valoarea abonamentului gi perioada in care Serviciul nu
a fost prestat gi se acorde prin creditarea Clientului pe factura aferentd lunii urmatoare.

5. Facturarea gi termenele de plati
Orange Romania va emite lunar o factura continand (i) contravaloarea Serviciilor furnizate Clientului, astfel: Valoarea
Abonamentului pentru Perioada de facturare ulterioara Datei de facturare corespunzdtoare facturii, contravaloarea serviciilor
furnizate in afara Abonamentului de cetre Orange Romania in Perioada de facturare anterioare aceleiagi Date de facturare,
dacd este cazul; (ii) contravaloarea Serviciilor tedilor furnizate prin intermediul Orange Romania, dace este cazul; (iii) tarife
administrative, dace este cazul. Factura include TVA-ul valabil la data emiterii acesteia. Plata facturii trebuie efectuate in
maximum 14 zile calendaristice de la data emiterii acesteia. Neplata facturii in termenul sus-menlionat poate atrage aplicarea
de penalitetl de intaziere Clientului, de 0,1o/olzi intatziere, calculate asupra valorii totale a facturii pAni la data achitarii
integrale a sumelor datorate cetre Orange Romania, suspendarea gi/sau restrictionarea accesului Clientului la Servicii gi/sau
rezilierea Contractului de catre Orange Romania conform art.1.9 din TCG. Orange Romania poate solicita Clientului se
constituie un Fond de garantie conform art. 1.4 din TCG gi poate stabili o Limite de credit conform art.1.5 din TGC. Pe4ile
convin ce transmiterea facturii catre Client se va face prin postarea acesteia in format electronic in Aplicatia "contul meu" in
conditiile art.1.9 din TCG. Factura va putea fi transmisd prin pogta numai la solicitarea exprese a Clientului.

6. Rispunderea Orange Romania pentru furnizarea Serviciilor
Orange Romania depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura calitatea optima a Serviciilor furnizate gi respunde
pentru furnizarea Serviciilor conform Contractului gi pentru conformiiatea Serviciilor cu legislatia din Romania. Orange
Romania nu rdspunde pentru urmetoarele: (i) nefunctionarea Retelei sau funclionarea necorespunzetoare a Relelei din
motive aflate in afara controlului Orange Romania; (ii) functionarea necorespunzatoare a Reteleiin zonele in care aceasla
este in dezvoltare sau in situaliile in care Orange RomAnia face lucrari de imbundtetire a Relelei; (iii) prejudiciile de orice
naturd determinate de utilizarea necorespunzetoare a terminalelor gi echipamentelor; (iv) prejudiciile de orice nature
determinate de utilizarea echipamentelor ii terminalelor care la data achjzitionerii de catre Client nu au fost comercializate de
Orange Romania; (v) prejudiciile de orice naturd determinate de utilizarea necorespunzetoare a Serviciilor de cetre Client; (vi)
prejudicii indirecte sau viitoare, oricare ar fi situalia; (vii) Serviciile tertilor accesibile Clientului prin intermediul Serviciilor
furnizate de Orange Romania; (viii) calitatea Serviciilor tertilor, incluzand, dar fard a se limita la partenerii de Roaming gi orice
alti terti implicati in prestarea serviciilor de Roaming.

7. Suspendarea 9i modificarea Contractului :
Suspendarea furnizerii Serviciilor se face in condiliile art.1.11 din TCG in urmatoarele situalii: (i) Clientul nu a achitat integral
factura la termen; (ii) Clientul 9i-a incalcat oricare alte obligatli contractuale gi/sau condiliile de folosire a Serviciilor Orange
Romania; (iii) in caz de Frauda sau tentativa de Frauda a Clientului; (iv) in caz de depdgire a Llmitei de credit (v) in orice alt
caz in care acllunile sau inacliunile Clientului pot determina un risc pentru Orange Romania, (vi) in cazul ln care Orange
Romania suspenda accesul Clientului la Servicii in baza unui alt contract incheiat de Orange Romania cu Clientul, (vii) in
orice alte cazuri prevezute expres in prezenlul Contract sau in lege. Orange Romania iSi rezerve dreptul de a modifica
oricare dintre prevederile cuprinse in termenii gi conditiile Contractului, notificand Clientul asupra modificdrilor propuse cu cel
pulin 30 zile calendaristice inainte ca modificarea sd devine efective. Clientul are dreptul de a denunla unilateral Contractul in
termenul de mai sus, dacd nu accepte modificarile propuse, fare a fi obligat la plata vreunei despagubiri catre Orange
Romania, in caz contrar considerandu-se cd a acceptat modificarile propuse.

8, incetarea Contractului
Contractul poate inceta dupe cum urmeaza:
a) prin acordul pa4ilor;
b) prin reziliere conform art.1.16 din TCG;
c) prin denuntare unilaterald solicitata de Client, cu un preaviz de cel putin 30 de zile
despAgubiri, egale cu Valoarea abonamentului inmullite cu numerul de luni ramase pane la
contractuale, conform art.1.17 din TCG. Nerespectarea termenului de preaviz conduce la
soliciterii de denuntare a contractului
d) la data primirii notificerii, fara interventla instantei de judecate gi fara afte formalitdti, in cazul in
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juridica ili inceteaze activitatea, devine insolvabil, este initiata o procedurd de lichidare impotriva acestuia sau in caz de
deces al Clientului persoand fizica;
e) in orice alte cazuri prevezute in Contract sau legislatia aplicabila.
Incetarea Contractului nu exonereaze pedile de respundere pentru obligatiile rezuftand din Contract pane h data incet5rii sau
ca urmare a incetirii acestuia.

9. Litigii
Litigiile care decurg din sau sunt in legeture cu prezentul contract vor fi solulionate pe cale amiabile prin intermediul
Serviciului Clienli. De asemenea, Clientul poate face o plingere la autoritiliie competente sau la insianlele de judecata din
municipiul Bucuregti. Legea aplicabild contractului este legea romana.

10. Alte clauze
Prin semnarea prezentului contract Clientul este de acord se activeze gi sa utilizeze Aplicatia "contul meu,, pe www.orange.ro
pentru primirea facturii Orange Romania, pentru plata acesteia online cu cardul, pentru solicitari de schimberi de
abonamente, activdri sau dezactivdri de optiuni Si servicii, precum $i pentru orice alte acliuni de administrare a contului de
client Orange. Accesul la acest serviciu se poate face cu ajutorul unei parole cunoscule humai de clientul titular al contului.
Clientul igi asume intreaga respundere pentru pestrarea in sigurantd a parolei gi pentru utilizarea acesteta.
Pentru o abordare unitare, atat din punct de vedere legal, cdt 9i comercial, a tuturor contractelor standard semnate de Client,
acesta esle de acord ca in situatia in care intre prevederile prezentului Contract standard si cele ale unui contract standard
semnat anterior existd contradictii, si prevaleze prevederile prezentului Contract.

Clientul declari ci:
(i) a fost informat inainte de a incheia Contractul despre planul tar'far ales, inclusiv despre contravaloarea acestuia oe
intreaga Perioadd minime contractuala, despre tarifele aplicabile, durata minimd a Contractulul, conditiile incetirii acestuia si
cele de ob,tinere 9i utilizare a serviciilor, in conformitate cu art. 7 alin. (3) din Decizia ANCOM nr. 7712009 precum si cu privi;e
la dreptul de denuntare unilaterala ce poate fi exercitat conform art.1.17 din TCG;
(ii) am fost informat despre posibilitatea de a opta pentru furnizarea serviciilor de roaming de catre furnizori alternatjvi, in
conformitate cu Regulamentul UE nr. 531/2012 si Regulamentul UE nr. 1203t2012J
(iiD orange Romania a pus la dispozitia Clientului toate informatiile necesare pentru a-gi exprima consimtamantul neviciat,
expres, liber gi specific cu privire la incheierea gi asumarea exprese a Contractului, inclusiv toata documentatia contracluala
- TCG si Brosura de Tarife si Servicii;
(iv) a fost informal si si-a exprimat acordul cu privire la:

- Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopurile prevazute la art.1.15 dln TCG;
- Retinerea de copli de pe actele ce contin date cu caracter personal cu functie de identificare;E
- Acord prelucrare date cu caracter personal (numarde contact, email )inscopul marketingului direct E
- Acord prelucrare date cu caracter personal (numarde contact, email )inscopul efectuarii studiilor de piata M
- datele mentionate la a(. 1.15 alin.10 din TCG sa nu fie incluse in Serviciile de informatii privind abonatii si registrele

abonatilor n
(v) a citit, a inteles complet si accepta in mod expres, conlinutul 9i efectele tuturor clauzelor Contractului, inclusiv in mod
specific: prevederile art. 3,,Durata Contractulul", art. 5,,Facturarea si termenele de plata", art. 6 ,,Respunderea Orange
Romania pentru furnizarea Serviciilor", art. T "Suspendarea gi modificarea Contractului ", art. S "incetarea Contractului", art. 9
" Litigii"

Clientul declard ce a primit cate un exemplar din Clauzele Contractuale de Bazd ("CCB"), din Termenii si Conditiile Generale
pentru utilizarea abonamentelor Orange ("TCG"), din Brosura de Tarife s,i Servicii gi din Procedura privind solutionarea
reclamatiilor

Avand in vedere 6xpuse ait6;,1,or prin semnatura de maijos Clisntul este de acord in intregime cu prevederile
Contractului. o

s.A. 'i' .
v.
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