ANEXĂ LA CONTRACTUL/ACTUL ADIȚIONAL nr. __________din _________
Prezenta anexă (“Anexă”) face parte integrantă din Contract, alături de Ofertă, Clauzele Contractuale Esențiale (“CCE”) și
Termenii și Condițiile Contractului de Abonament pentru Serviciile de Comunicații Mobile Telekom Romania (“TC”). În cazul
vânzării la distanță la documentele contractuale se adaugă Termenii specifici vânzării la distanță de servicii sau produse
(“TS”) și Formular retragere, precum și, dacă este cazul, contractul de vânzare produse ce reglementează achiziția și
modalitatea de plată a produselor achiziționate. În caz de contradicție între prevederile celorlalte documente contractuale și
prevederile Anexei, aceasta din urmă va prevala. Termenii folosiți în prezenta Anexă cu majusculă vor avea înțelesul atribuit
lor prin Contract.
Prevederi contractuale
1. În secțiunea 4 din Oferta “Facturare. Plată” se introduce următorul paragraf aplicabil din data de 15 aprilie 2019:
“Facturile sunt emise în Lei, la ultimul curs de vânzare EUR/RON pentru persoane juridice al ING Bank N.V. Amsterdam –
Sucursala București (ING Bank Romania) din ziua lucrătoare anterioară datei emiterii facturii. Informații actualizate privind
cursul de schimb valutar vor fi disponibile pe www.telekom.ro.”
2. În secțiunea 6 “Facturare. Plată” din CCE se introduce următorul paragraf:
“TKRM își rezervă dreptul să modifice cursul de schimb valutar utilizat, cu informare prealabilă, în cazul în care se află în
imposibilitate, din orice motiv, de a continua utilizarea acestuia.”
3. În CCE secțiunea 2.5 “Serviciul de voce” punctul v) “Destinații internaționale și excepții” se introduce următorul paragraf:
“Din data de 15 mai 2019 se constituie Zona SEE compusă din destinațiile fixe și mobile din următoarele țări (incluse
în prezent în zonele de destinații internaționale menționate în CCE): Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația,
Danemarca, Estonia, Finlanda (inclusiv Aland), Franța (inclusiv Guadelupa, Guyana Franceză, Réunion, Martinica, Mayotte și
Saint-Martin), Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie
(inclusiv Gibraltar), Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia (inclusiv Azore și Madeira), Slovacia, Slovenia, Spania (inclusiv
Insulele Canare), Suedia, Ungaria. Cu excepția modificărilor rezultate din constituirea Zonei SEE, restul zonelor de destinații
internaționale menționate în secțiunea A de mai sus nu se modifică. Destinațiile incluse și exceptate prevăzute în secțiunea
2.5 punctul v) “Destinații internaționale și excepții” sunt aplicabile și Zonei SEE. Tarifele prevăzute în secțiunea 2.5 punctul
v) “Destinații internaționale și excepții” sunt aplicabile și destinațiilor din noua Zonă SEE.”
4. În CCE, secțiunea 3 “Tarife standard”, se introduce următorul paragraf:
“Tarifele standard pentru apeluri și SMS-uri internaționale aplicabile din 15 mai 2019 sunt: SMS internațional Zona SEE
0,071 euro/SMS, SMS internațional Zonele 1-4 0,226 euro/SMS, 0,226 euro/minut internațional Zona SEE, 0,345 euro/
minut internațional Zona 1, 0,583 euro/minut internațional Zona 2, 0,734 euro/minut internațional Zona 3, 4,2 euro/minut
internațional Zona 4.”
5. În CCE, secțiunea 4 “Ordinea de consum a beneficiilor incluse în abonament/extraopțiuni/suplimentare”, litera A (iii) se
adaugă următorul paragraf:
“Din 15 mai 2019 apelurile către destinațiile internaționale Zona SEE și/sau Zona 1 se consumă din minutele în afara
Rețelei/internaționale Zona 1 suplimentare oferite promoțional, apoi din minutele în afara Rețelei /internaționale Zona 1
acordate prin oferta de familie, apoi din minutele în afara Rețelei/internaționale Zona 1 sau minute internaționale Zona 1 și
Zona 2 incluse în oferta specială de retenție, apoi din minutele internaționale Zona 1 și Zona 2 incluse în extraopțiuni, apoi
din minutele internaționale Zona 1 și Zona 2 incluse în abonament.”
6. În CCE, secțiunea 4 “Ordinea de consum a beneficiilor incluse în abonament/extraopțiuni/suplimentare”, litera A (iv) se
adaugă următorul paragraf:
“Din 15 mai 2019 apelurile către destinațiile internaționale Zona SEE și/sau Zona 2 din minutele internaționale Zona 1 și
Zona 2 suplimentare, oferite promoțional, apoi din minutele internaționale Zona 1 și Zona 2 incluse în oferta specială de
retenție, apoi din minutele internaționale Zona 1 și Zona 2 incluse în extraopțiuni, apoi din minutele internaționale Zona 1 și
Zona 2 incluse în abonament.”
Semnată în 2 (două) exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.
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