Contract UNIC pentru furnizarea serviciilor de comunicatii electronice
nr. din data
CONDITII GENERALE - PARTEA I

Incheiat intre S.C. MAGNUM SECURITY & INTERNET SOLUTIONS S.R.L. identificat potrivit pct. I si, denumita in continuare MSIS avand sediul social in
Bucuresti, sectorul 2, strada Poiana cu Aluni, nr. 6, camera nr. 2, bloc 17, scara 3, etaj 4, ap. 89, cu numarul de ordine in registrul comertului
J40/3924/26.03.2013, codul unic de inregistrare RO 31417530 – IBAN RON RO76INGB0000999903515599 & EURO RO54INGB0000999905620410 la ING Office
Stefan cel Mare Lizeanu, avand avizare ANCOM de redistribuire servicii telecomunicatii cu nr. 15058/17.06.2013 respectiv actualizare nr. 24257/09.08.2019,
operator de date cu caracter personal, reprezentata prin Miron Gheorghe, in calitate de administrator si beneficiar (client) dupa cum urmeaza:
I. Informatii despre Beneficiar (Client)
Client nou
Client existent
Date de identificare ale Beneficiarului sau ale reprezentantului Beneficiarului
Se completeaza in toate cazurile (atat pentru persoane fizice, cat si
pentru reprezentantul persoanei juridice)

Se completeaza in cazul contractului incheiat cu persoana juridica

Nume Prenume:

Denumire:
Telefon contact:

Data nasterii:
Act de identitate*: BI/CI

Nr. de ordine in Registrul Comertului:
Cod unic de inregistrare (Cod fiscal):

 Pasaport

Seria/nr* & CNP*

Domeniul de activitate:

Cetatean: x roman

Banca:
Cont bancar:

strain

Domiciliul (in cazul clientului persoana fizica) sau Sediul Social (in cazul clientului persoana juridica)
Adresa de facturare* si instalare ( DACĂ DIFERĂ DE ADRESA DE MAI SUS):

Tip factura:

detaliata total, pe e-mail la

Durata contractuala:

12 luni

24 luni

36 luni

Eu, Beneficiarul prin reprezentantul legal sau conventional, declar ca am fost informat, am luat cunostinta si imi exprim in totalitate si in mod neechivoc consimtamantul cu
privire la prevederile Contractulului, care la data incheierii este format din urmatoarele documente:

II. Conditii generale pentru furnizarea serviciilor de comunicatii electronice
1. Obiectul Contractului
1.1. Obiectul Contractului consta in instalarea si asigurarea de către ......... către Beneficiar a accesului la serviciile de comunicatii electronice specificate in
Sectiunea III din prezentele Conditii Generale Partea I sau pe care Beneficiarul le solicita ulterior, precum şi vânzarea sau trasmiterea in custodie a echipamentelor,
dupa caz, potrivit solicitarii Beneficiarului, in conditiile si termenii din prezentul inscris si potrivit clauzelor specifice fiecarui serviciu, în schimbul plăţii de către
Beneficiar a tarifelor si/sau preturilor practicate de .........., astfel cum acestea vor putea fi modificate pe durata Contractului.
1.2 Beneficiarul va suporta contravaloarea tuturor materialelor utilizate pentru instalarea de catre..........., in locatiile care fac obiectul contractului, a circuitelor care
asigura comunicatiile electronice, circuite ce pot include cabluri, accesorii, dispozitive de conectica sau alte materiale, astfel cum sunt acestea evidentiate in
procesul-verbal de instalare semnat de parti.
2. Durata contractului
2.1. Contractul se încheie pentru o durata initiala minima de 12 / 24 / 36 luni, denumita „Durata Initiala” începând cu data la care serviciile sunt funcţionale potrivit
fiselor de lucru si/sau rapoartelor si/sau proceselor verbale si/sau oricaror altor informatii interne ale ............... Durata Iniţială a contractului se prelungeşte de drept cu
perioada de timp în care a fost suspendată furnizarea serviciului la cerere sau din motive imputabile Beneficiarului.
3. Tarife şi modalităţi de plată

Pentru şi în numele …...................
Nume:
Funcţia:
Reprezentant Comercial
Data:
___/___/___

Pentru şi în numele Beneficiarului
Nume:
Funcţia:
Data:
___/___/___
1

3.1. Tarifele sunt stabilite în EURO si/sau in RON, la cursul semnari contractului. ** Pretul este exprimat in euro/luna cu
TVA si este valabil la un contract pe minim 12/24 luni. Serviciul va fi facturat in lei la cursul BNR din ziua facturarii. MSIS
va emite lunar factura aferenta serviciilor care va include contravaloarea abonamentelor si a serviciilor prestate, Beneficiarul avand obligatia sa achite
contravaloarea serviciilor pe baza de abonament pana in ultima zi a lunii in care sunt furnizate serviciile de tip abonament („Termenul de plata”). Plata, de către
Beneficiar, a contravalorii serviciilor se va putea face în numerar la un loc stabilit de comun acord cu MSIS ori prin transfer bancar în contul indicat de MSIS sau prin
alte mijloace comunicate personal (via e-mail, trecut pe contract) de catre MSIS catre fiecare Beneficiar in parte.

3.2. Facturile vor fi transmise Beneficiarului prin poştă sau curier la adresa indicată de acesta sau pot fi comunicate prin e-mail sau prin orice alta modalitate.
Totodata Beneficiarul consimte in mod expres sa fie informat si/sau notificat, dupa caz, prin sms, e-mail, telefonic sau prin orice alt mijloc de comunicare cu privire la
termenul si la cuantumul sumei de plata, precum si cu privire la orice aspecte legate de derularea contractului sau cu privire la orice oferte comerciale. Dacă
Beneficiarul pretinde că nu a primit factura, acesta nu este exonerat de la plata contravalorii serviciilor, putând fi eliberată Beneficiarului, la cerere, o copie a facturii
şi/sau a anexelor facturii, contra cost. Totodata Beneficiarul se poate informa cu privire la valoarea sumelor facturate prin accesarea contului disponibil la adresa
MSIS
3.3. Beneficiarul poate contesta, in scris, sumele facturate in termen de cel mult 30 (treizeci) de zile de la data emiterii fiecarei facturi, fara sa fie exonerat de la
achitarea integrala a facturii pana la expirarea Termenului de plata, urmand ca eventualele diferente sa fie corectate pe factura urmatoare emisa de …...........
Necontestarea facturii in termenul mai sus amintit reprezinta acceptarea neconditionata a sumelor facturate, iar Beneficiarul pierde dreptul de a contesta factura,
recunoscand astfel ca valoarea facturata a serviciilor care fac obiectul contractului are caracter cert,lichid si exigibil.
3.4. În cazul neefectuării plăţii la termen, .......................... poate percepe o penalitate de 0,2% pe zi de întârziere, calculată asupra sumei scadente si neplatite, până
la data achitării integrale a sumei restante. Penalităţile calculate de ........................ şi datorate de către Beneficiar pot depăsi cuantumul sumei asupra căreia sunt
calculate.
4. Încetarea contractului si incetarea furnizarii serviciului
4.1. Contractul poate înceta prin acordul de voinţă al părţilor exprimat in scris, în termenul de valabilitate, fără plata de daune, dacă au fost achitate integral
obligaţiile.
4.2. Contractul poate inceta la expirarea Duratei Initiale sau a Duratei Extinse, dupa caz, fara plata de daune-interese, prin denunţarea unilaterala realizata de
oricare dintre parti printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părţi cu cel puţin 60 (saizeci) de zile înainte de expirarea Duratei Initiale sau a Duratei Extinse, dupa
caz.
4.3. In functie de propria apreciere, MSIS poate considera prezentul contract ca fiind reziliat de drept, fără a fi necesară punerea în notificare a Beneficiarului, fara
posibilitatea acordarii vreunui termen, fără intervenţia instanţei si fara necesitatea indeplinirii vreunei formalitati, dacă:
a) Beneficiarul nu plăteşte abonamentul lunar si/sau orice alte tarife aferente serviciilor furnizate şi penalităţile de intarziere (dacă este cazul) în termen de cel mult
30 (treizeci) de zile de la emiterea facturii, aceasta fiind transmisa pe e-mail Beneficiarului. Beneficiarul avand obligatia de a preda orice echipament este trecut pe
procesul verbal de predare-primire semnat de catre Beneficiar, in cazul in care nu se preda, se va plati contravaloarea respectivului echipament, suma trecuta pe pv.
b) Beneficiarul încalcă obligaţiile cuprinse in Contract şi nu remediaza incalcarea respectiva in termen de 2 (două) zile de la momentul incalcarii obligatiei respective;
c) Beneficiarul prejudiciază securitatea sistemului sau încearcă (cu sau fără succes) furnizarea sau obţinerea de informaţii ce nu au un caracter public, indiferent
dacă acestea sunt din reţelele ….................... sau aparţin altor reţele interconectate cu orice retea operata de …............ sau dacă Beneficiarul comite sau incearca
sa comita, folosind orice serviciu …......................, orice fraudă, acte sau fapte de natură penală, contravenţională sau care contravin ordinii publice ori bunelor
moravuri;
d) La data încheierii contractului, Beneficiarul a prezentat acte sau informaţii false, incorecte ori incomplete, sau dacă nu a informat …................ despre modificările
survenite ulterior în legătură cu actele sau informaţiile prezentate, inclusiv cu privire la reprezentanţii legali;
e) Beneficiarul este acţionat în judecată pentru credite scadente sau daca impotriva Beneficiarului, persoana juridica, a fost initiata procedura insolventei ori daca
persoana juridica este dizolvata sau radiata;
f) Dacă …............................ este în imposibilitate obiectivă de a mai furniza serviciul către Beneficiar.
4.4. În cazul în care pentru o perioadă de 2 (doua) luni consecutive se dovedeste ca serviciile furnizate de ….............. nu întrunesc parametrii minimi stabiliţi de
ANCOM prin reglementările în vigoare, Beneficiarul poate rezilia contractul cu privire la serviciul care nu respecta parametrii minimi reglementati.
4.5.Daca nu se prevede altfel in cadrul prezentului contract sau al clauzelor specifice, la încetarea prezentului contract, indiferent de motivul încetării (denunţare
unilaterală, reziliere, anulare etc.), Beneficiarul are obligatia sa plăteasca către …................ toate sumele restante şi/sau penalităţile de întârziere aferente, avand
totodata obligatia sa predea societatii …................toate echipamentele primite in custodie sau neachitate integral, precum si să plătească societatii ….........., daca
inceteaza contractul inainte de expirarea Duratei Initiale sau a Duratei Extinse, dupa caz, în mod necondiţionat, cu titlu de despagubiri, o suma totala formata din: (i)
contravaloarea tuturor discount-urilor acordate Beneficiarului, precum si din (ii) suma contravalorii abonamentelor aferente perioadei cuprinse intre data incetarii
contractului si data expirarii Duratei Initiale sau a Duratei Extinse, dupa caz. Daca Beneficiarul nu va returna, in stare corespunzatoare de functionare, catre
…................... toate echipamentele primite in custodie sau cumparate de la …....................... si neachitate integral, Beneficiarul se obliga sa achite cu titlu de
penalitati de intarziere o suma de 20 euro pentru fiecare zi de intarziere pana in momentul cand …....................primeste echipamentele respective. Daca
Beneficiarul a primit unul sau mai multe echipamente in custodie, acesta se obliga sa returneze echipamentele in aceeasi stare in care le-a primit, cu uzura normala
pentru perioada de utilizare sau daca nu restituie fiecare echipament, Beneficiarul se obliga sa plateasca în mod necondiţionat,cu titlu de despagubiri, suma
mentionata in procesul-verbal de predare-primire a echipamentului primit si nerestituit in stare corespunzatoare de functionare. Daca Beneficiarul a cumparat cu
plata in rate echipamente al caror pret nu a fost platit integral iar contractul inceteaza din culpa Beneficiarului, atunci acesta are obligatia sa achite integral
contravaloarea echipamentelor la incetarea contractului, penalitatea in cazul neplatii restului de pret la incetarea contractului fiind in cuantum de 20 EURO pentru
fiecare zi de intarziere pana la momentul platii integrale. Daca Beneficiarul a cumparat cu plata in rate echipamente al caror pret nu a fost platit integral, iar
contractul inceteaza din culpa ….................. sau ca urmare a denuntarii unilaterale de catre …................, atunci Beneficiarul poate sa achite integral contravaloarea
echipamentelor si sa devina proprietarul acestora sau sa restituie echipamentele in aceeasi stare in care le-a primit, cu uzura normala pentru perioada de utilizare,

Pentru şi în numele …...........
Nume:
Funcţia:
Reprezentant Comercial
Data:
___/___/___

Pentru şi în numele Beneficiarului
Nume:
Funcţia:
Data:
___/___/___

Beneficiarul neavand, in acest ultim caz, dreptul la restituirea ratelor achitate, acestea fiind retinute de catre … cu titlu de tarif pentru utilizarea echipamentelor.
5. Forţa majoră
5.1. Forţa majoră, cazul fortuit şi situaţiile asimilate acestora exonerează de răspundere partea care o invocă şi dovedeşte în condiţiile legii.
6. Limite de responsabilitate
6.1. ................................ nu este în nici un fel raspunzător pentru pierderile (directe sau indirecte), pierderea unor ocazii sau oportunităţi de afaceri sau pentru
beneficiile nerealizate, de către Beneficiar sau de către terţii cu care Beneficiarul se află în orice raporturi juridice, ca urmare a nefuncţionării sau a funcţionării
necorespunzătoare a oricarui serviciu ce face obiectul prezentului contract. Singurul remediu care poate fi solicitat de către Beneficiar este de a i se reduce în mod
proporţional contravaloarea abonamentului lunar conform perioadelor de nefuncţionare.
6.2. In situatia nefunctionarii sau functionarii necorespunzatoare a serviciilor Beneficiarul va înregistra la Serviciul de Relatii cu Clientii si Suport Tehnic un tichet de
nefuncţionalitate pentru care va primi un număr de înregistrare, in caz contrar ......................... nu va putea fi tinut raspunzator cu privire la furnizarea serviciului in
perioadele respective, serviciile fiind considerate functionale.
7. Legea aplicabilă. Soluţionarea litigiilor
7.1. Toate aspectele care nu sunt reglementate în acest Contract vor fi guvernate de legislaţia română în vigoare.
7.2. Daca modificarea dispozitiilor legale în acest domeniu atrage după sine anularea uneia sau mai multor prevederi din prezentul contract, celelalte prevederi
rămân în vigoare.
7.3. Orice litigiu legat de executarea, interpretarea sau încetarea prezentului contract va fi rezolvat, în principal, pe cale amiabilă. Dacă o astfel de rezolvare nu este
posibilă, litigiul va fi soluţionat de instanţele judecătoreşti competente.
8. Alte clauze
8.1. ............. va putea modifica conditiile contractului facand publice modificarile sau informand Beneficiarul printr-o notificare scrisa. trimisă prin poştă, fax, e-mail,
sms sau prin orice alt mijloc de comunicare corespunzătoare, cu 45 de zile înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. In cazul in care Beneficiarul nu este de
acord cu modificarea termenilor contractuali in conditiile mentionate in cuprinsul prevederilor generale, acesta poate denunta prezentul contract, fara aplicarea
vreunei despagubiri sau penalitati, notificand in acest sens ......................, in maxim 30 zile de la data comunicarii notificarii transmise de catre ...........................
Daca modificarea clauzelor contractuale se face din motive impuse de lege sau de alte cauze de interes public, iar Beneficiarul intelege sa denunte unilateral
contractul, va putea fi obligat la plata justei despagubiri pentru incetarea anticipata.
8.2. In situtia in care Contractul este incheiat prin corespondenta prin unul din mijloacele agreate de catre parti, Beneficiarul poate denunta contractul fara plata de
despagubiri intr-un termen de 14 zile lucratoare de la data incheierii acestuia.
8.3. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice alte înţelegeri anterioare, verbale sau scrise, dintre acestea, cu privire la oricare dintre serviciile care
formeaza obiectul prezentului contract, exceptand cazul cand furnizarea serviciilor este facuta la alte locatii sau partile convin altfel. Beneficiarul declara ca accepta in
mod expres prevederile referitoare la limitarea raspunderii, dreptul de modificare si denuntare unilaterala a contractului, suspendarea serviciilor precum si orice alta
clauza standard si neuzuala din prezentul contract.
MSIS - Nota de Informare GDPR (General Data Protection Regulation):
Clientul este de acord ca datele cu caracter personal furnizate sa fie utilizate in conformitate cu Legea nr. 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter pesonal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, MSIS
are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră ori o altă persoană.
Datele personale reprezintă orice informaţii prin care puteţi fi identificat. Tipurile de date personale pe care MSIS le va colecta pot include detalii privind numele dumneavoastră, adresa,
numărul de telefon, adresa de e-mail, numărul de fax, data nasterii, sau orice alte informaţii care pot fi necesare pentru furnizarea serviciilor MSIS. Pagina de web detinuta de MSIS
poate conţine legături către paginile de web ale altor companii si servicii ale unor terţi, care pot avea propriile politici de confidenţialitate. MSIS nu este responsabilă pentru practicile sau
conţinutul privind confidenţialitatea ale nici unor astfel de pagini de web sau servicii.
Colectarea datelor dumneavoastra personale se face in scopul furnizarii de produse si servicii, dezvoltarea acestor servicii si comunicarea cu dumneavoastra.
MSIS poate prelucra datele dumneavostra personale in scopurile descrise mai sus. Va informam ca unul sau mai multe scopuri se pot aplica simultan. MSIS nu va vinde, comercializa
sau inchiria tertilor datele dumneavoastra personale.
MSIS nu va dezvalui datele dumneavoastra personale sub nicio forma unei companii in scop de marketing.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată,
aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi
semnată la MSIS, catre angajatii care detin astfel de responsabilitati.
Prin prezenta, clientul a luat la cunostinta aceste informatii si este de acord cu cele precizate de catre MSIS.

Pentru şi în numele …...........
Nume:
Funcţia:
Reprezentant Comercial
Data:
___/___/___

Pentru şi în numele Beneficiarului
Nume:
Funcţia:
Data:
___/___/___

Sectiunea III. B.1 Informatii despre serviciile furnizate Beneficiarului. Optiunea Beneficiarului pentru serviciile ...........................:
Tip Serviciu
Adresa locatie
Actiune
Data
Abonament
Televiziune
prin cablu
Acces Internet
conexiuni
terestre
Servicii
suplimentare

---- N/A ----

---- N/A ----

---- N/A ----

---- N/A ----

---- N/A ----

---- N/A ----

---- N/A ----

---- N/A ----

---- N/A ----

---- N/A ----

Pachete de baza:
Pachete aditionale digitale:

Digital
HBO

Digital Special
HBO Maxpack
Cinemax

Tarif abonament / Taxe servicii

Film Now

Adult

Tarif lunar – RON cu TVA.
Orice alt CI+ este 5 RON/luna cu
TVA..

DigiNet Business Acces internet

Latime de banda maxima Internet download 1000 Mbps
Latime de banda maxima Internet upload 500 Mbps
DigiNet Business Internet Garantat
Latime de banda garantata in Internet ___Mbps
Latime de banda maxima in reteaua MSIS ____Mbps
IP Suplimentar
Subnet IP

Tarif lunar - RON cu TVA.
Tarif lunar___________Euro
Tarif lunar __Euro
Tarif anual __Euro

Note:
1. Sumele sunt exprimate în RON pentru serviciile de Digi Catv si includ TVA, daca acesta este specificat in suma lunara.
2. Sumele sunt exprimate în EURO pentru serviciile de Acces Internet, Servicii Suplimentare si includ TVA, daca acesta este specificat in suma lunara.

Tip Serviciu

Telefonie fixa

Alte servicii

Adresa locatie

---- N/A ----

---- N/A ----

Actiune

---- N/A -----

---- N/A -----

Data
data
activarii
data
............
data
activarii
data
............

Abonament
Digi Tel Conect 2 Nr.________________________________________________________
Digi Tel Conect Grup ____ Nr._________________________________________________
Minute incluse catre alte retele mobile nationale:…………………………
1000 Minute Mobil __euro Nr. Pac.___
Cap de hunting______________

Numere in hunting_____________________________

Denumire serviciu …………….……………………

Descriere serviciu……………………

Tarif lunar
total servicii
TV EURO
CU TVA.
Tarif lunar
total servicii
EURO CU
TVA.

Nr. pachete __
Nr. pachete __

__N/A__

Tarif abonament / Taxe servicii
E

2

Grup___E

Altul ____

Numar pachete ...............................
Numar linii fixe 1

Tarif lunar_________Euro

Tarif lunar

CU TVA
__N/A__

Tarif lunar
total _N/A_

Note: 1. Abonamentele de telefonie Digi Mobil Optim si Complet sunt exprimate in euro si au TVA inclusa.
2. Sumele sunt exprimate în EURO pentru serviciile de Telefonie Fixa si Digi Mobil Business Nelimitat si NU includ TVA.

Pentru şi în numele …...........
Nume:
Funcţia:
Reprezentant Comercial
Data:
___/___/___

Pentru şi în numele Beneficiarului
Nume:
Funcţia:
Data:
___/___/___
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Art.3. Acordul partilor, concretizat in continutul art.1 si 2 de mai sus, inlocuieste orice intelegere contrara anterioara a partilor.
Art.4. Perioada pentru care se vor factura serviciile noi sau modificate mentionate in art.2 va incepe cu:
a. data activarii serviciilor, conform inregistrarilor MSIS, pentru servicii nou contractate;
b. data de intai a lunii urmatoare semnarii prezentului act aditional pentru serviciile de televiziune (CATV si DTH) care au fost modificate;
c. data de intai a primei luni dupa data activarii serviciilor in noua locatie in cazul serviciilor pe infrastructura terestra la care se modifică adresa unde sunt furnizate
aceste servicii; pentru luna in care are loc relocarea se considera ca serviciile au fost prestate integral la adresa initiala;
d. data de intai a lunii urmatoare semnarii prezentului act aditional, daca aceasta semnare are loc in intervalul 1-10 al lunii, respectiv data de intai a celei de-a doua
luni care urmeaza semnarii prezentului act aditional, daca aceasta semnare are loc dupa data de 10 a lunii, pentru serviciile active de acces internet si transmisii de
date, care au suferit alte modificari decat schimbarea adresei de furnizare prin incheierea prezentului act aditional;
e. data de intai a lunii urmatoare semnarii prezentului act aditional, daca aceasta semnare are loc in intervalul 1- 8 al lunii, respectiv data de intai a celei de-a doua
luni care urmeaza semnarii prezentului act aditional, daca aceasta semnare are loc dupa data de 8 a lunii, pentru serviciile active de telefonie fixa sau mobila, care au
suferit alte modificari decat schimbarea adresei de furnizare prin incheierea prezentului act aditional.
Art.5 Beneficiarul are obligatia de a suporta contravaloarea tuturor materialelor utilizate pentru instalarea de catre MSIS a circuitelor de comunicatii electronice care
asigura furnizarea serviciilor suplimentare contractate in temeiul prezentului act aditional, circuite ce pot include cabluri, accesorii, dispozitive de conectica sau alte
materiale, astfel cum sunt acestea evidentiate in procesul-verbal de instalare semnat de parti. Sumele datorate de Beneficiar conform prezentei clauze vor fi
evidentiate in prima factura emisa de catre MSIS dupa data instalarii si vor fi achitate odata cu aceasta sau vor putea fi achitate in numerar la momentul instalarii.
Art.6. In cazul serviciilor mentionate la art.2 care inceteaza la cererea Beneficiarului, cu respectarea tuturor obligatiilor contractuale, perioada pentru care se
realizeaza facturarea abonamentului lunar inceteaza incepand cu:
- data de intai a lunii urmatoare, pentru actul aditional de incetare a serviciilor de telefonie fixa sau mobila semnat in intervalul 1-8 al lunii, respectiv data de intai a
celei de-a doua luni care urmeaza semnarii actului aditional de incetare a serviciilor de telefonie fixa sau mobila daca acesta se semneaza dupa data de 8 a lunii;
- data de intai a lunii urmatoare, pentru actul aditional de incetare a serviciilor de acces internet, transmisii de date si televiziune prin cablu (CATV) semnat in
intervalul 1-10 al lunii, respectiv data de intai a celei de-a doua luni care urmeaza semnarii actului aditional de incetare a serviciilor de acces internet, transmisii de
date si/sau televiziune prin cablu (CATV), pentru actele aditionale de incetare a serviciilor semnate dupa data de 10 a lunii.
- data de intai a lunii urmatoare semnarii actului aditional de incetare a serviciilor de televiziune prin satelit (DTH).
Art.7. Pentru oricare dintre locatiile prevazute la art.1 si 2 ale prezentului act aditional pentru care Beneficiarul solicita furnizarea de noi servicii, Durata Initiala de
prestare a serviciilor este de 12 luni / 24 luni / 36 luni, conform cu optiunea Beneficiarului specificata la art.1 din prezentul act aditional, de la data inceperii
furnizarii in fiecare locatie a serviciilor noi, conform inregistrarilor MSIS. Incetarea prestarii unui serviciu pentru vreuna dintre aceste locatii la sfarsitul perioadei
initiale alese de catre Beneficiar are loc daca oricare dintre parti ii notifica celeilalte parti intentia de incetare a prestarii/primirii acelui serviciu cu minimum 60 zile
inainte de expirarea Duratei Initiale, in caz contrar perioada contractuala pentru prestarea serviciilor prelungindu-se tacit pentru perioade succesive egale cu Durata
Initiala, numite Durate Extinse. Incetarea prestarii serviciului la finalul unei Durate Extinse se realizeaza cu o notificare primita de cealalta parte cu minimum 60 zile
inainte de expirarea Duratei Extinse.

Pentru şi în numele …..............
Nume:
Funcţia:
Reprezentant Comercial
Data:
___/___/___

Pentru şi în numele Beneficiarului
Nume:
Funcţia:
Data:
___/___/___
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Art.8. Pentru oricare dintre locatiile prevazute la art.1 si 2 ale prezentului act aditional pentru care Beneficiarul solicita modificarea serviciilor existente pe durata de valabilitate a
contractului, Durata de prestare a serviciilor este de 12 luni / 24 luni / 36 luni, conform cu optiunea Beneficiarului specificata la art.1 din prezentul act aditional, de la data semnarii
prezentului act aditional. Incetarea prestarii unui serviciu pentru vreuna dintre aceste locatii la sfarsitul perioadei contractuale alese de catre Beneficiar are loc daca oricare dintre
parti ii notifica celeilalte parti intentia de incetare a prestarii/primirii acelui serviciu cu minimum 60 zile inainte de expirarea duratei contractuale, in caz contrar perioada
contractuala pentru prestarea serviciilor prelungindu-se tacit pentru perioade succesive egale cu durata contractuala aleasa de Beneficiar, numite Durate Extinse. Incetarea prestarii
serviciului la finalul unei Durate Extinse se realizeaza cu o notificare primita de cealalta parte cu minimum 60 zile inainte de expirarea Duratei Extinse.
Art. 9. In cazul in care Beneficiarul solicita incetarea furnizarii serviciilor la oricare din locatiile instalate in baza prezentului act aditional inainte de incheierea Duratei contractuale
specificate in prezentul act aditional, Beneficiarul are obligatia sa plăteasca către MSIS toate sumele restante şi/sau penalităţile de întârziere aferente, avand totodata obligatia sa
predea societatii MSIS toate echipamentele primite in custodie, chirie sau cu orice alt titlu ori neachitate integral, precum si să plătească societatii MSIS, daca inceteaza contractul
inainte de expirarea Duratei Initiale sau a Duratei Extinse, dupa caz, în mod necondiţionat, cu titlu de clauză penală, o suma totala formata din: (i) contravaloarea tuturor discounturilor acordate Beneficiarului, precum si din (ii) suma contravalorii abonamentelor aferente perioadei cuprinse intre data incetarii contractului si data expirarii Duratei Initiale sau a
Duratei Extinse, dupa caz. Daca Beneficiarul nu va returna, in stare corespunzatoare de functionare, catre MSIS vreunul dintre echipamentele primite in custodie sau cumparate de
la MSIS si neachitate integral, Beneficiarul se obliga sa achite cu titlu de clauza penala o suma de 20 euro pentru fiecare zi de intarziere pana in momentul cand MSIS primeste
echipamenul/echipamentele respectiv(e). Daca Beneficiarul a primit unul sau mai multe echipamente in custodie sau chirie, acesta se obliga sa returneze echipamentele in aceeasi
stare in care le-a primit, cu uzura normala pentru perioada de utilizare sau daca nu restituie fiecare echipament, Beneficiarul se obliga sa plateasca în mod necondiţionat, cu titlu de
clauză penală, suma mentionata drept clauza penala pe procesul-verbal de predare-primire a echipamentului primit si nerestituit in stare corespunzatoare de functionare. Daca
Beneficiarul a cumparat cu plata in rate echipamente al caror pret nu a fost platit integral iar contractul inceteaza din culpa Beneficiarului, atunci acesta are obligatia sa achite
integral contravaloarea echipamentelor la incetarea contractului, penalitatea in cazul neplatii restului de pret la incetarea contractului fiind in cuantum de 20 EURO pentru fiecare zi
de intarziere pana la momentul platii integrale. Daca Beneficiarul a cumparat cu plata in rate echipamente al caror pret nu a fost platit integral, iar contractul inceteaza din culpa
MSIS sau ca urmare a denuntarii unilaterale de catre MSIS, atunci Beneficiarul poate sa achite integral contravaloarea echipamentelor si sa devina proprietarul acestora sau sa
restituie echipamentele in aceeasi stare in care le-a primit, cu uzura normala pentru perioada de utilizare, Beneficiarul neavand, in acest ultim caz, dreptul la restituirea ratelor
achitate, acestea fiind retinute de catre MSIS cu titlu de tarif pentru utilizarea echipamentelor.
Art. 10. Toate celelalte clauze ale contractului care nu au fost modificate in mod explicit sau implicit sunt si raman in vigoare nemodificate.
Art. 11: Prezentul Act aditional face parte integranta din contractul nr. . …………….. din data ………………..
Art. 12. Prezentul act aditional a fost incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte. Semnat astazi: …………………
Viteza minima de transfer a datelor (internet) pe cablu este de 300 Mbps download, iar cea upload de 200 Mbps.
Viteza de transfer a datelor (internet) disponibila in mod normal pe cablu este de 500 Mbps download, iar cea upload de 300 Mbps.
Viteza maxima si viteza promovata de transfer a datelor (internet) pe cablu este de 1000 Mbps download, iar cea upload de 500 Mbps.
PENTRU DERANJAMENTE INTRE ORELE ZILNIC 09 – 20.
Apel / SMS 0755917233 / Mesaj in mesagerie 0318055980 / e-mail: telecommsis@gmail.com
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