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Contract de furnizare servicii de telefonie TELEKOM ROMANIA MOBILE
COMMUNICATIONS SA
Încheiat astăzi data de ______________
Număr
telefon

Tip
abonament

Model telefon
comandat

Între Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor „Pro Lex”, reprezentat legal prin preşedinte
Vasile Lincu şi ___________________________ legitimat(ă) cu C.I. _______________, eliberat de
____________________, la data de ________, C.N.P. __________________, adresă de livrare
aparat în ___________________________, str. _______________________, nr. ___, bl. _____,
sc. __, et. __, ap. __, sector (judeţ) ______________, nr. telefon (altul decât cel ce face obiectul
prezentului contract)_______________, e-mail __________________________________,
funcţia ____________________, în cadrul ________________________________, salarizat de
către __________________________, în calitate de Utilizator, a intervenit prezentul contract de
furnizare servicii de telefonie mobilă TELEKOM ROMANIA
Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1.Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de servicii de telefonie TELEKOM
ROMANIA MOBILE , prin intermediul S.N.P.V. „Pro Lex”.
1.2 La abonamentul TELEKOM ROMANIA MOBILE, furnizorul serviciilor de telefonie mobilă nu
acordă puncte de fidelitate.
1.3 SNPV “Pro Lex” va percepe o sumă de 2 lei pentru cheltuieli de administrare (comisioane
bancare, taxe poştale pentru corespondenţa efectuată lunar pentru reţinerea contravalorii facturii,
birotică, taxe poştale pentru trimiterea telefonului şi SIM-ului, etc.).
1.4. În funcţie de abonament, Utilizatorul poate primi un discount la achiziţionarea unui telefon din
oferta TELEKOM ROMANIA către „Pro Lex” (modele de telefoane şi preţuri de achiziţie vor fi afişate
pe site-ul www.prolex.ro).
1.5 TELEKOM ROMANIA mobil va suspenda serviciile Utilizatorilor care folosesc în mod abuziv
serviciile de telefonie .
Art. 2 Durata şi încetarea contractului
2.1. Contractul este valabil 24 de luni de la data semnării, dupa care SIM-uL activ se califica pentru
o nouă ofertă comercială si va beneficia si de subventie pentru achizitionarea unui nou terminal la
resemnare, conform ofertei.
Durata va fi valabilă după expirarea perioadei inițiale dacă prelungirea va fi solicitată cu maxim șase
luni mai devreme, sau de la data semnării pentru situația în care este încheiată perioada inițială.
După această dată, contractul se va derula pe o perioadă nederminată, serviciile de telefonie fiind
furnizate până la data la care Utilizatorul va resemna contractul sau va solicita rezilierea acestuia.
2.2. Contractul încetează înaintea perioadei prevăzute la art. 2.1. în următoarele situaţii:
a. utilizatorul nu mai este membru de sindicat;
b. Sindicatul nu poate incasa integral, prin reţineri salariale, sumele datorate de catre utilizator;
c. utilizatorul are raporturile de serviciu suspendate.
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Art. 3. Obligaţiile Utilizatorului
3.1. Să plătească, integral, către S.N.P.V. „Pro Lex” contravaloarea serviciilor de care a beneficiat,
indiferent de valoare, astfel cum a fost stabilită prin factura emisă de TELEKOM ROMANIA MOBILE
către SNPV „Pro Lex”, taxa de administrare şi contravaloarea telefonului. Scadenţa obligaţiei de
plată este în termen de 14 zile de la data emiterii facturii.
3.2. Să plătească taxa de dezactivare percepută de TELEKOM ROMANIA MOBILE pentru rezilierea
abonamentului înainte de expirarea perioadei contractuale.
3.3. Să plătească majorări de întârziere în procentul aplicat de către TELEKOM ROMANIA MOBILE,
calculate la suma restantă;
3.4. Să informeze, în termen de 15 zile, S.N.P.V. „Pro Lex” cu privire la schimbarea domiciliului sau
adresei de flotant;
3.5. Să informeze, în termen de 15 zile, S.N.P.V. „Pro Lex” cu privire la modificarea raporturilor de
serviciu (mutare, detaşare, delegare, transfer) sau încetarea raporturilor de serviciu;
Art. 4.
4.1 In caz de neexecutare a obligaţiilor asumate de către Utilizator, S.N.P.V. „Pro Lex” poate
rezilia prezentul contract, de îndată ce a expirat termenul de executare, fără a mai fi necesară
punerea în întârziere, fără nici o altă formalitate prealabilă şi fără intervenţia instanţei, instituindu-se
un pact comisoriu de gradul IV, punerea în executare făcându-se asupra bunurilor mobile şi imobile
ale Utilizatorului până la recuperarea integrală a sumei datorate.
4.2. S.N.P.V. „Pro Lex” poate rezilia prezentul contract şi transfera responsabilitatea la Telekom în
situaţiile prevăzute la art. 2.2.
Art. 5 Alte clauze
5.1. La solicitarea scrisă a Utilizatorului, S.N.P.V. „Pro Lex” va comanda la TELEKOM ROMANIA
MOBILE un telefon, în numele şi pe seama utilizatorului.
5.2. Contravaloarea serviciilor de care a beneficiat, taxa de administrare şi contravaloarea
telefonului se vor achita prin reţinere pe statul de plată, pe baza comunicării Pro Lex. În mod
excepţional, cu acordul scris al Pro Lex, plata se poate face şi prin bancă sau in numerar, la punctul
de lucru al S.N.P.V. „Pro Lex”, iar în acest caz, nu se mai face aplicarea art. 2.2 lit. b).
5.3. S.N.P.V. „Pro Lex” are dreptul să suspende cartela SIM folosită de Utilizator, dacă suma
datorată nu a fost achitată integral la data scadentă sau nu au fost respectate obligaţiile prevăzute
la art. 3.4 sau 3.5.
5.4. SIM-ul se poate transfera în contul Utilizatorului, numai cu acordul S.N.P.V. „Pro Lex”
Declaraţia Utilizatorului: Prin prezentul contract îmi exprim acordul şi mă angajez de a plăti
serviciile de telefonie mobilă (abonament, contravaloare convorbiri, taxa de administrare şi
contravaloare telefon) pentru numărul de utilizator, prin reţinerea pe statul de plată.
Prin prezentul contract îmi exprim acordul ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate
de către S.N.P.V. „Pro Lex” în vederea executării prezentului contract. De asemenea îmi exprim
acordul în vederea transmiterii datelor mele cu caracter personal către compania de recuperare
creanţe cu care S.N.P.V. „Pro Lex” încheie contract de colaborare, în măsura în care nu îmi achit la
scadenţă obligaţiile de plată prevăzute în acest contract.
Angajamentul Utilizatorului: Prin prezenta declar că sunt de acord şi mă angajez să închei
contractul de transfer SIM - TELEKOM ROMANIA MOBILE, din contul S.N.P.V. „Pro Lex” în contul
subsemnatului, în situaţia prevăzută la art. 2.2.
Toate sumele sunt exprimate în Euro, la care se va adăuga T.V.A.
La contract se ataşează şi o copie a cărţii de identitate a Utilizatorului (CI).
S.N.P.V. Pro Lex

UTILIZATOR
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