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Anex` tripartit`

Clauze Contractuale de Baz` pentru serviciul CATV [i OTT/DVB-C [i OTT

|ncheiat \ntre:
Orange Romånia S.A., cu sediul social în Bd. Lasc`r Catargiu nr. 47-53, sector 1, Bucure[ti, Romånia, înregistrat` la 
Registrul Comer]ului sub nr. J40/10178/1996, Cod Unic de Înregistrare 9010105, având Cod de înregistrare în scopuri de 
TVA RO9010105, num`r de înregistrare în registrul de eviden]` a prelucr`rilor de date cu caracter personal: 1014, capital 
social subscris [i v`rsat 93.596.732, 50 lei, cont bancar RO52INGB0001000115118912 deschis la banca ING Bank, 
reprezentat` de Orange shop (orice punct de prezen]` Orange Romånia) ......................................................................., 
denumit` în continuare „Orange Romånia” 

Telekom Romånia Communications S.A., cu sediul \n Bucure[ti, Pia]a Presei Libere nr. 3-5, Cl`direa City Gate, Turnul 
de Nord, etajele 7-18, sector 1, cod po[tal 013702, nr. de ordine \n Registrul Comer]ului J40/8926/1997, CUI/CIF 
RO427320, capital social subscris [i v`rsat 318.464,490 lei, operator de date cu caracter personal nr. 292, denumit` în 
continuare „Telekom Romånia”, 
[i
Clientul

Orange Romånia furnizeaz` c`tre Client toate serviciile aferente Pachetelor de Servicii TV, cu excep]ia retransmisiei 
canalelor TV incluse în Pachetele de Servicii TV prin tehnologia CATV sau DVB-C, precum [i a accesului prin tehnologia 
OTT la canalele TV incluse \n Pachetele de Servicii TV CATV sau DVB-C. 
Telekom Romånia retransmite c`tre Client canalele TV incluse în Pachetele de Servicii TV prin tehnologia CATV [i DVB-C, 
precum [i accesul prin tehnologia OTT la canalele TV incluse în Pachetele de Servicii TV retransmise de Telekom Romånia 
prin tehnologiile CATV sau DVB-C.

Informa]ii despre Client

Client existent: Nu Da Cesiune Portare

1. Obiectul Anexei tripartite

Descrierea serviciilor

Tip serviciu

Denumire abonament

Tax` de abonament

Resurse incluse Abonamentul ...................................................................... include minimum ...........canale

Adrese de instalare

Op]iune

Descriere op]iune

CATV DVB-C  OTT pentru canalele TV incluse \n pachetul de servicii CATV
   OTT pentru canalele TV incluse \n pachetul de servicii DVB-C

Se completeaz` atåt pentru persoane fizice, cåt [i pentru 
|mputernicitul persoanei juridice

Se completeaz` pentru persoan` juridic`
  

 

Nume: ..................................................................................

Prenume: .............................................................................

Data na[terii: ................. Tel. de contact: ...........................

Act de identitate: BI/CI / Pa[aport / Legitima]ie de [edere

Serie: ........ Nr: ............... CNP: ...........................................

Cet`]ean: romån  str`in  cu doc adres` legal`

Adresa email: .......................................................................

Adresa titularului: .........................................................................................................................................................................

Adresa de coresponden]`: ..........................................................................................................................................................

Nume: ..................................................................................

CUI: .....................................................................................

Persoan` de contact:  Dl D-na

Nume: ..................................................................................

Prenume: .............................................................................

Telefon: ................................................................................

Sector de activitate: ............................................................
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CATV este tehnologia prin intermediul c`reia sunt retransmise programele TV prin cablu coaxial \n condi]iile prev`zute \n 
prezenta Anex`.
Serviciul CATV este serviciul de televiziune furnizat prin tehnologia CATV conform standardelor din Ordinul MCTI nr. 366/2002.
Lista canalelor TV este disponibil` pe site-ul Orange Romånia www.orange.ro [i poate fi furnizat` pe suport de hårtie Clientului, 
la cererea acestuia. Pachetele suplimentare nu sunt disponibile prin tehnologia CATV. Orange Romånia nu percepe vreun tarif 
pentru serviciul conex de reconectare.

Serviciul CATV este furnizat f`r` s` fie necesar` utilizarea unui STB pentru recep]ie. 

Orange Romånia/Telekom Romånia nu r`spund pentru nefunc]ionarea Serviciului CATV \n urm`toarele cazuri: (1) \ntreruperea 
Serviciului cauzat` de lucr`rile furnizorilor de utilit`]i publice, de bruiaje electrice exterioare, de perturba]ii datorate interferen]elor 
radioelectrice. (2) Recep]ia necorespunz`toare datorat` performan]elor inferioare ale traseului de cablu aflat \n proprietatea sau 
folosin]a Clientului. 

Clientul nu are drept de redistribuire a Serviciului ce face obiectul prezentei Anexe [i nu are dreptul de a se bran[a singur la 
Serviciul CATV.

DVB-C este tehnologia prin intermediul c`reia sunt retransmise programe de televiziune [i radio prin cablu \n sistem digital \n 
condi]iile prevazute \n prezenta Anex`.

Echipament DVB-C – orice dispozitiv sau echipament necesar Clientului pentru recep]ionarea serviciilor TV prin intermediul 
tehnologiei DVB-C, puse la dispozi]ia Clientului de c`tre Orange Romånia.

Orice \ncercare de a copia datele tehnice de identificare ale TV Card-ului sau con]inutul canalelor TV, precum [i folosirea 
neautorizat`, reproducerea sau distribuirea con]inutului canalelor TV sunt considerate Fraud` [i vor atrage r`spunderea juridic` 
a persoanelor responsabile.

Accesul la canalele TV incluse în Pachetele de Servicii TV prin tehnologia CATV [i DVB-C, precum [i accesul prin tehnologia OTT 
la canalele TV incluse în Pachetele de Servicii TV retransmise de Telekom Romånia prin tehnologiile CATV sau DVB-C se poate 
face doar pe teritoriul Romåniei.

Orange Romånia [i Telekom Romånia nu sunt responsabile pentru perturba]iile cauzate de calitatea semnalului preluat, pentru 
recep]ia [i implicit retransmisia de semnal slab, urmare a propag`rii defectuoase a semnalului recep]ionat de la sta]ii terestre, din 
cauza condi]iilor meteorologice nefavorabile sau din cauza unor defec]iuni pe lan]ul de transmisie terestr`.

Prevederile din TCG referitoare la furnizarea Serviciilor Orange sunt aplicabile [i \n cazul Serviciilor CATV/DVB-C, cu excep]ia 
situa]iilor expres men]ionate \n prezentul document.

OTT este tehnologia definit` \n Partea II – „Termeni [i Condi]ii Generale”. Condi]iile detaliate de acces prin tehnologia OTT la 
canalele TV incluse \n Pachetele de Servicii TV CATV sau DVB-C sunt detaliate \n Bro[ura de tarife [i servicii.

Clientul se oblig`: (i) s` preia Echipamentul DVB-C; (ii) s` pl`teasc` Chiria; (iii) s` nu deterioreze Echipamentul DVB-C, s` nu-l 
mute din Loca]ie, s` suporte riscurile legate de pieirea lui inclusiv pentru caz fortuit; (iv) s`-l restituie Orange Romånia \n 5 zile de 
la \ncetarea \nchirierii din orice motiv sau s` permit` ridicarea sa de c`tre Orange Romånia, altfel pl`tind Orange Romånia 
valoarea Echipamentului DVB-C. Clientul datoreaz` acelea[i sume \n caz de pierdere, deteriorare sau cand \i este furat 
Echipamentul DVB-C.

Termenul de remediere a Deranjamentelor Serviciilor DVB-C [i CATV  este de 3 de zile (72 de ore) de la înregistrarea la 
Serviciul Clien]i a unei reclama]ii din partea Clientului. |n cazul în care remedierea Serviciilor DVB-C [i CATV nu este sub controlul 
exclusiv al Orange România (de exemplu: în cazul netransmiterii semnalului de c`tre furnizorul de con]inut audiovizual, calitatea 
serviciilor de internet furnizate de ter]ii contracta]i de Client etc.), Orange România va lua toate m`surile necesare pentru a 
remedia defec]iunile ap`rute, f`r` a putea îns` garanta un termen limit` de remediere.  

|n cazul Deranjamentelor Serviciilor DVB-C [i CATV ap`rute din cauze imputabile exclusiv Orange România (de exemplu: 
pierderea semnalului din motive tehnice aflate sub controlul Orange România) care nu sunt remediate în termenul de 30 de zile 
men]ionat mai sus, Clientul poate solicita desp`gubiri. Aceste desp`gubiri se calculeaz` propor]ional cu Valoarea 
Abonamentului [i num`rul de ore în care Serviciile DVB-C [i CATV nu au fost func]ionale (peste 30 de zile reprezentând Termenul 
de remediere), dup` cum este cazul. Desp`gubirile se calculeaz` din momentul înregistr`rii reclama]iei Clientului [i se acord` 
prin creditarea Clientului prin factura emis` pentru luna urm`toare [i numai ca urmare a analizei prealabile a tuturor 
circumstan]elor existente care justific` acordarea de desp`gubiri.

Oferta descris` \n prezenta Anex` se va activa sub condi]ia ca la Data de activare Clientul s` nu \nregistreze niciun debit restant 
fa]` de Orange Romånia. |n situa]ia \n care exist` debite restante ale Clientului, Orange Romånia are dreptul de a nu implementa 
oferta cuprins` \n prezentul document.

Tip factur`: electronic`/pe suport de hårtie 

Servicii incluse: ........................................................................................................................................................................ 

La serviciile suplimentare nu se aplic` op]iunile alese de Client, având tarife diferite prezentate în Bro[ura de servicii [i tarife

înmânat` Clientului.

V` mul]umim c` a]i ales serviciile Orange. Pute]i afla informa]ii \n legatur` cu serviciile TV achizi]ionate \n baza prezentei la 
Serviciul Clien]i apelånd numerele:

  300 pentru serviciile TV, gratuit din re]eaua Orange sau 0374300300, tarif normal, apelabil din orice re]ea.

Echipament DVB-C

serie ..........................
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2. Structura Contractului
Prezenta Anex` tripartit` este parte integrant` din Contract. 

3. Durata 
Prezenta Anex` intr` în vigoare la data semn`rii ei de c`tre p`r]i [i este încheiat` pentru o Perioad` minim` contractual` stabilit` 
cu Clientul [i indicat` în Partea I a Contractului. Perioada minim` contractual` se calculeaz` de la data Activ`rii.

În cazul în care nici Orange Romånia [i nici Clientul nu notific` în prealabil cu cel pu]in 30 de zile, celeilalte p`r]i, inten]ia de a 
înceta prezenta Anex` la data expir`rii Perioadei minime contractuale sau la data expir`rii unei perioade pentru care s-a prelungit 
Anexa tripartit`, acesta se prelunge[te tacit pe perioade determinate succesive, egale cu Perioada minim` contractual`, 
conform art. 1.2 din TCG. Pe durata prelungirilor tacite succesive nu se vor percepe desp`gubiri pentru denun]area Contractului 
de c`tre Client, conform art. 1.17 din TCG.

4. Activarea
Orange România are dreptul de a solicita Clientului prezentarea documentelor originale [i \n termen de valabilitate care atest` 
identitatea, adresa [i situa]ia sa financiar` sau constituirea de c`tre Client a unui Fond de garan]ie sau a unui Avans pentru risc 
financiar în condi]iile art. 1.4 din Sec]iunea 1 a TCG. Activarea are loc în maximum 4 zile calendaristice: (i) de la data la care p`r]ile 
au semnat Anexa tripartit`, dac` Orange România nu solicit` documente suplimentare sau constituirea unui Fond de garan]ie 
sau a unui Avans pentru risc Financiar, (ii) de la data la care Clientul a pus la dispozi]ia Orange România documentele solicitate 
cuprinzând informa]ii care s` ateste identitatea, adresa [i o situa]ie financiar` corespunz`toare a Clientului, (iii) de la data la care 
Clientul a constituit Fondul de garan]ie sau Avansul pentru risc financiar, (iv) de la data instal`rii echipamentelor la Loca]ie \n cazul 
Serviciilor care necesit` un proces de instalare, oricare dintre aceste situa]ii apare ultima. Dac` Activarea nu poate avea loc în 
termenul prev`zut mai sus din cauza (i) nefurniz`rii documentelor cuprinzând informa]ii care s` ateste identitatea, adresa [i o 
situa]ie financiar` corespunz`toare a Clientului, (ii) neconstituirii Fondului de garan]ie sau a Avansului pentru risc financiar sau 
(iii) identific`rii unui caz de Fraud`, (iv) imposibilit`]ii de instalare a echipamentelor la Loca]ie \n cazul Serviciilor care necesit` un 
astfel de proces, Orange România este îndrept`]it` s` considere prezenta Anex` încetat` cu efecte imediate, f`r` interven]ia 
instan]ei judec`tore[ti [i f`r` alt` formalitate, Clientul neavând dreptul la daune. În cazul nerespect`rii termenului de 4 (patru) zile 
calendaristice, Clientul poate solicita desp`gubiri c`tre Orange Romånia în termen de maxim 30 de zile de la data semn`rii 
prezentei Anexe. Desp`gubirile se vor calcula ca propor]ie între Valoarea abonamentului [i perioada în care Serviciul nu a fost 
prestat [i se acord` prin creditarea Clientului pe factura aferent` lunii urm`toare.

5. Facturarea [i termenele de plat`
Orange România va emite lunar o factur` con]inând (i) contravaloarea Serviciilor furnizate Clientului, astfel: Valoarea 
Abonamentului pentru Perioada de facturare ulterioar` Datei de facturare corespunz`toare facturii, contravaloarea serviciilor 
furnizate în afara Abonamentului de c`tre Orange România în Perioada de facturare anterioar` aceleia[i Date de facturare, dac` 
este cazul; (ii) contravaloarea Serviciilor ter]ilor furnizate prin intermediul Orange România, dac` este cazul; (iii) tarife 
administrative, dac` este cazul [i (iv) valoarea Chiriei, dac` este cazul. Factura include TVA-ul valabil la data emiterii acesteia. 
Plata facturii trebuie efectuat` în maximum 14 zile calendaristice de la data emiterii acesteia. Neplata facturii în termenul 
sus-men]ionat poate atrage aplicarea de penalit`]i de întârziere Clientului, de 0,5%/zi întârziere, calculate asupra valorii totale a 
facturii pân` la data achit`rii integrale a sumelor datorate c`tre Orange România, suspendarea [i/sau restric]ionarea accesului 
Clientului la Servicii [i/sau rezilierea Contractului de c`tre Orange România conform art. 1.9 din TCG. Orange România poate 
solicita Clientului s` constituie un Fond de garan]ie sau un Avans pentru risc Financiar conform art. 1.4 din TCG [i poate stabili 
o Limit` de credit conform art. 1.5 din TGC. P`r]ile convin c` transmiterea facturii c`tre Client se va face prin postarea acesteia 
în format electronic în Aplica]ia „My Orange” în condi]iile art. 1.9 din TCG. Factura va putea fi transmis` prin po[t` numai la 
solicitarea expres` a Clientului. Plata facturii se face exclusiv c`tre Orange Romånia.

6. R`spunderea pentru furnizarea Serviciilor TV
(1) Serviciile TV furnizate sunt de tip „best effort”. 
(2) Orange Romånia este \n \ntregime responsabil fa]` de Client pentru derularea prezentei rela]ii contractuale. Prin urmare, 
Orange România depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura calitatea optim` a Serviciilor furnizate [i r`spunde fa]` de 
Client pentru furnizarea Serviciilor [i pentru conformitatea Serviciilor cu legisla]ia din România. Orange România sau Telekom 
Romånia nu r`spund pentru urm`toarele: (i) nefunc]ionarea Re]elei sau func]ionarea necorespunz`toare a Re]elei din motive 
aflate în afara controlului Orange România sau Telekom Romånia, precum, dar f`r` a se limita la gradul de înc`rcare a Re]elei, 
starea tehnic` a Echipamentelor Orange Romånia, calitatea serviciilor de internet furnizate de ter]ii contracta]i de Client, condi]ii 
meteorologice, semnalul recep]ionat de la furnizorii de con]inut media audio-vizual, lucr`rile furnizorilor de utilit`]i publice; 
(ii) func]ionarea necorespunz`toare a Re]elei în zonele în care aceasta este în dezvoltare sau în situa]iile în care Orange România 
sau Telekom Romånia face lucr`ri de îmbun`t`]ire a Re]elei; (iii) prejudiciile de orice natur` determinate de utilizarea 
necorespunz`toare a terminalelor [i echipamentelor; (iv) prejudiciile de orice natur` determinate de utilizarea echipamentelor 
(inclusiv performan]ele inferioare ale traseului de cablu coaxial) [i ale terminalelor care la data achizi]ion`rii de c`tre Client nu au 
fost comercializate de Orange România; (v) prejudiciile de orice natur` determinate de utilizarea necorespunz`toare a Serviciilor 
de c`tre Client; (vi) prejudicii indirecte sau viitoare, oricare ar fi situa]ia; (vii) Serviciile ter]ilor accesibile Clientului prin intermediul 
Serviciilor furnizate de Orange România. 
(3) Telekom Romånia va depune toate eforturile rezonabile pentru preluarea semnalului de la furnizorii de con]inut media 
audio-vizual, îns` niciuna din obliga]iile privind accesul [i calitatea Serviciilor TV prin tehnologiile CATV, DVB-C [i OTT nu 
reprezint` o obliga]ie de rezultat din partea Telekom Romånia. Dac` nu se prevede altfel în prezenta anex`, neîndeplinirea 
caracteristicilor tehnice comunicate pentru Servicii TV prin tehnologiile CATV, DVB-C [i OTT, \ntreruperea sau suspendarea 
Serviciilor TV nu atrag plata niciunei penalit`]i, daune directe sau indirecte de c`tre Telekom Romånia/Orange România sau 
acordarea vreunei reduceri la Valoarea Abonamentului. Telekom România [i Orange România nu r`spund pentru con]inutul sau 
calitatea semnalului canalelor TV, dac` legea nu prevede altfel, acestea fiind retransmise de Telekom România a[a cum sunt 
difuzate de furnizorii lor de con]inut.

7. Suspendarea [i modificarea 
Suspendarea furniz`rii Serviciilor se face de c`tre Orange Romånia în condi]iile art. 1.11 din TCG în urm`toarele situa]ii: (i) Clientul 
nu a achitat integral factura la termen; (ii) Clientul [i-a înc`lcat oricare alte obliga]ii contractuale [i/sau condi]iile de folosire a 
Serviciilor Orange România; (iii) în caz de Fraud` sau tentativ` de Fraud` a Clientului; (iv) în caz de dep`[ire a Limitei de credit 
(v) în orice alt caz în care ac]iunile sau inac]iunile Clientului pot determina un risc pentru Orange România, (vi) în cazul în care 
Orange România suspend` accesul Clientului la Servicii în baza unui alt contract încheiat de Orange România cu Clientul, (vii) în 

orice alte cazuri prev`zute expres în prezenta Anex` sau în lege. Orange România î[i rezerv` dreptul de a modifica oricare dintre 
prevederile cuprinse în termenii [i condi]iile Anexei tripartite, notificând Clientul asupra modific`rilor propuse cu cel pu]in 30 zile 
calendaristice înainte ca modificarea s` devin` efectiv`. Clientul are dreptul de a denun]a unilateral Anexa tripartit` în termenul 
de mai sus, dac` nu accept` modific`rile propuse, f`r` a fi obligat la plata vreunei desp`gubiri c`tre Orange România, în caz 
contrar considerându-se c` a acceptat modific`rile propuse.
8. Încetare
Prezenta Anexa poate înceta dup` cum urmeaz`:
a) prin acordul Clientului cu Orange Romånia;
b) prin reziliere solicitat` de Orange Romånia sau de Client conform art. 1.16 din TCG;
c) prin denun]are unilateral` solicitat` de Client Orange Romånia, cu un preaviz de cel pu]in 30 de zile calendaristice [i cu plata 
de juste desp`gubiri, egale cu Valoarea abonamentului înmul]it` cu num`rul de luni r`mase pân` la expirarea Perioadei minime 
contractuale, conform art. 1.17 din TCG. Nerespectarea termenului de preaviz conduce la considerarea ca neconform` a 
solicit`rii de denun]are. Denun]area Contractului se produce cel târziu la urm`toarea dat` de facturare dup` expirarea preavizului 
de 30 de zile; 
d) la data men]ionat` \n notificarea scris` de reziliere trimis` de Orange Romånia Clientului, f`r` interven]ia instan]ei de judecat` 
[i f`r` alte formalit`]i, în cazul în care Clientul persoan` juridic` î[i înceteaz` activitatea, devine insolvabil, este ini]iat` o procedur` 
de lichidare împotriva acestuia sau în caz de deces al Clientului persoan` fizic`;
e) în orice alte cazuri prev`zute în Anexa tripartit` sau legisla]ia aplicabil` de c`tre Orange Romånia.
Încetarea Anexei tripartite nu exonereaz` Clientul [i Orange Romånia de r`spundere pentru obliga]iile rezultând din Anexa 
tripartit` pân` la data încet`rii sau ca urmare a încet`rii acesteia.
9. Reclama]ii [i Litigii
Orice reclama]ie sau disput` referitoare la executarea prezentei Anexe tripartite se va \nainta numai c`tre Orange Romånia. 
Litigiile care decurg din sau sunt în leg`tur` cu prezenta Anex` vor fi solu]ionate pe cale amiabil` prin intermediul Serviciului 
Clien]i Orange Romånia. De asemenea, Clientul poate face o plângere la autorit`]ile competente sau la instan]ele de judecat` din 
municipiul Bucure[ti. Legea aplicabil` este legea român`.
10. Alte clauze
Prin semnarea prezentei anexe, Clientul este de acord s` activeze [i s` utilizeze Aplica]ia „My Orange” pe www.orange.ro pentru 
primirea facturii Orange România, pentru plata acesteia online cu cardul, pentru solicit`ri de schimb`ri de abonamente, activ`ri 
sau dezactiv`ri de op]iuni [i servicii, precum [i pentru orice alte ac]iuni de administrare a contului de client Orange. Accesul la 
acest serviciu se poate face cu ajutorul unei parole cunoscute numai de Clientul titular al contului. Clientul î[i asum` întreaga 
r`spundere pentru p`strarea în siguran]` a parolei [i pentru utilizarea acesteia.
Clientul ia la cuno[tin]` faptul c` prelucrarea datelor sale cu caracter personal \n scopul execut`rii acestei Anexe tripartite se face 
de c`tre Orange Romånia \n calitate de operator de date cu caracter personal [i \n conformitate cu TCG. |n cazul \n care este 
necesar pentru executarea prezentei Anexe tripartite [i/sau \ndeplinirea obliga]iilor legale, Orange Romånia poate transmite 
datele cu caracter personal ale Clientului (nume, adres`, num`r de telefon/line TV, e-mail), c`tre Telekom Romånia, aceasta 
prelucrånd datele personale primite \n calitate de persoan` \mputernicit` a Orange Romånia [i \n conformitate cu instruc]iunile 
Orange Romånia. 

Clientul declar` c`:
(i) în conformitate cu art. 11 din Decizia ANCOM nr. 158/2015 [i cu prevederile OUG 34/2014 a fost informat înainte de a încheia 
prezenta Anex` despre planul tarifar ales, despre tarifele aplicabile, echipamentele de care beneficiaz` \mpreun` cu serviciile, 
durata minim` a Anexei tripartite, condi]iile încet`rii acesteia [i cele de ob]inere [i utilizare a serviciilor, eventualele restric]ii legate 
de utilizarea echipamentului terminal, precum [i cu privire la dreptul de denun]are unilateral` ce poate fi exercitat conform 
art. 1.17 din TCG;
(ii) Orange Romånia a pus la dispozi]ia Clientului toate informa]iile necesare pentru a-[i exprima consim]`mântul neviciat, expres, 
liber [i specific cu privire la încheierea [i asumarea expres` a prevederilor Anexei tripartite, inclusiv toat` documenta]ia 
contractual` – Clauze Contractuale de Baz` („CCB”), Termeni [i Condi]ii Generale („TCG”) [i Bro[ura de Tarife [i Servicii; 
(iii) a fost informat [i [i-a exprimat acordul cu privire la:
Prelucrarea datelor cu caracter personal \n scopurile prev`zute în Sec]iunea 3 - Politica de confiden]ialitate din TCG
DA  NU
Acord prelucrare date cu caracter personal (num`r de contact, email) \n scopul marketingului direct DA  NU
Acord prelucrare date cu caracter personal (num`r de contact, email) \n scopul efectu`rii studiilor de pia]` DA  NU
Sunt de acord cu reținerea de copii dupa actele ce conțin date cu caracter personal cu funcție de identificare DA  NU
(iv) a citit, a în]eles complet [i accept` în mod expres con]inutul [i efectele tuturor clauzelor, inclusiv în mod specific: prevederile 
art. 2 „Obiectul Anexei tripartite”, art. 3 „Durata”, art. 5 „Facturarea [i termenele de plat`”, art. 6 „R`spunderea pentru furnizarea 
Serviciilor TV”, art. 7 „Suspendarea [i modificarea”, art. 8 „Încetarea”, art. 9 „Reclama]ii [i Litigii”. 
Clientul ia la cuno[tin]` faptul c` Orange Romånia este \mputernicit` s` semneze Anexa tripartit` \n numele Telekom Romånia, 
iar semn`tura reprezentantului Orange Romånia pe acest document este pe deplin opozabil` mandantului Telekom Romånia.
Telekom România renun]` în favoarea Orange România la toate drepturile [i obliga]iile cu privire la rela]ia cu Clientul rezultate în 
baza acestei Anexe, inclusiv dreptul de a primi o remunera]ie, dreptul de a înceta, suspenda sau modifica prezenta Anex`. 

Prevederile Contractului cuprinse \n Partea I [i II produc efecte \n privin]a Telekom Romånia numai \n m`sura \n care privesc 
Serviciile TV furnizate prin CATV/DVB-C, precum [i accesul prin tehnologia OTT la canalele TV incluse \n Pachetele de Servicii 
TV CATV [i DVB-C.

Prevederile prezentei Anexe prevaleaz` oric`ror alte prevederi ale Contractului.

Prezenta Anex` modific` [i completeaz` prevederile Contractului de abonament nr. .............................................

Având \n vedere cele expuse anterior, prin semn`tura de mai jos, Clientul este de acord în întregime cu prevederile Anexei tripartite.

ORANGE ROMÅNIA SA                             TELEKOM ROMÅNIA (prin Orange Romånia)  CLIENTUL
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