
Acord suplimentar la contractul de 
abonament pentru abonații Moldcell

ÎM „Moldcell” SA, IDNO 1002600046027, înregistrată cu nr. 0000048-002 în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal, cu sediul 
juridic: str. Belgrad, 3, MD-2060, mun. Chișinău, Republica Moldova, Director Mehmet Barkin Secen, în persoana reprezentantului Furnizorului, numit în 
continuare Furnizor și

Abonat   Reprezentant legal Furnizor / Reprezentant Furnizor
Nume, prenume Denumire magazin / cod

IDNP Adresă magazin

Seria și nr. act de identitate Consultant

Adresă domiciliu Serviciul Clientelă (telefon) 444, 022 444 444
Telefon de contact Serviciul Clientelă (chat) www.moldcell.md

au încheiat prezentul Acord suplimentar la Contractul de Abonament, (denumit în continuare “Acord”), vizând următoarele:

1. Obiectul acordului

Abonatul beneficiază, în condițiile campaniilor promoționale, de Produse la preț special, oferit de Furnizor și/sau Reprezentantul Furnizorului, la conectarea 
Abonatului la unul din Planurile tarifare indicate mai jos sau la acordarea reducerii din contul Punctelor de loialitate acumulate, cu condiția utilizării Serviciilor 
Furnizorului pentru perioada minimă contractuală stabilită:

Informații despre produsul procurat la preț special:

Număr de 
telefon 

IMEI / număr de 
serie / cod unic Descriere produs Plan tarifar

Preț 
standard 
Produs, 

lei cu TVA 

Preț 
special 
Produs, 

lei cu TVA

Plata lunară 
Produs, 

lei cu TVA 

Perioada 
minimă 

contractu
ală

Coeficient 
calcul 

compens
ație /

Compens
ație Fixa

Reducere din contul punctelor de loialitate:

Cantitatea punctelor de loialitate extrasă Suma în rezultatul convertirii punctelor, lei

2. Drepturile și obligațiile Părților
2.1.  Abonatul este obligat să mențină statutul activ al conturilor numerelor  în baza

prezentului Acord.
2.2. Predarea Produsului va avea loc după achitarea unui abonament din cadrul Planului tarifar 

la care se conectează Abonatul, după caz, și prin semnarea unui Act de predare-primire 
a Produsului respectiv. 

2.3. Pe parcursul Perioadei minime contractuale, Abonatul nu este în drept: să solicite  
modificarea prezentului Acord, suspendarea/dezactivarea temporară a Serviciilor, 
și/sau unificarea contului numărului conectat în baza prezentului Acord cu alte conturi, 
să efectueze migrarea la alt plan tarifar, să transmită drepturile și obligațiile sale 
stipulate în prezentul Acord persoanelor terțe, fără acordul scris al Furnizorului și să 
solicite conectarea numărului activat în baza prezentului Acord la alte campanii 
promoționale.

2.4. Punctele de loialitate se convertesc după cum urmează: 10 (zece) puncte de loialitate 
sunt egale cu 1 (un) leu reducere, inclusiv TVA. Reducerea din contul punctelor de 
loialitate se aplică pentru cel mult % din Prețul Produsului. Reducerea minimă 
acordată este de 1000 puncte = 100 lei. 

3. Răspunderea contractuală
3.1. În cazul în care, în decursul perioadei de valabilitate al prezentului Acord, 

Abonatul nu execută sau execută parțial prevederile acestuia, acesta este obligat:
3.1.1 Să achite Furnizorului o Compensație, care se va calcula prin înmulțirea 

Coeficientului pentru calcului compensației cu numărul de luni rămase 
până la expirarea Perioadei minime contractuale, sau compensație fixa 
conform p.1

3.1.2 Dacă s-a acordat Reducere din punctele de loialitate și au avut loc
circumstanțele descrise în p. 3.1., Abonatul este obligat:

a) să achite Furnizorului suma reducerii în lei în rezultatul convertirii 
punctelor de loialitate la procurarea Produselor la Preț standard, sau 
b) să achite Compensația stabilită în p. 3.1.1 și contravaloarea punctelor
de loialitate conform p. 3.1.2., la procurarea Produselor la Preț special. 

3.2. În cazul în care prevederile prezentului Acord nu se execută sau se execută parțial 
Furnizorul va transmite o notificare. Astfel, Abonatul are posibilitatea să achite 
datoria formată și să reactiveze numărul fără achitarea compensației și a dobânzii de 
întârziere stabilite conform p. 3.1., din  prezentul Acord în decursul termenului de 30 de 
zile din data indicată în notificarea transmisă de către Furnizor Abonatului. După 
expirarea termenului de 30 zile calendaristice oferit pentru achitarea datoriei, începând 
cu următoarea zi, Furnizorul va calcula suplimentar dobânda de întârziere în mărime 
de 0.5% pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 100 de zile din data 
calculării termenului respectiv. Dobânda de întârziere se va calcula din suma totală 
a Compensației stabilite în p. 3.1. și a datoriei acumulate în contul numărului 
Abonatului,  indicată în notificarea scrisă expediată de către Furnizor Abonatului.

4. Dispoziții finale
4.1. Prezentul Acord intră în vigoare de la data semnării lui de către Părți și este valabil  

pentru perioada minimă contractuală, în cazul executării tuturor obligațiilor stabilite în 
prezentul Acord.

4.2. Furnizorul este în drept să cedeze dreptul de creanță față de Abonat unei Companii de 
colectare a datoriilor, precum și oricare altă informație cu referire la Abonat, necesară pentru 
întreprinderea măsurilor de executare a obligațiilor asumate de Abonat în baza prezentului 
Acord. 

4.3. Deservirea tehnică pe parcursul perioadei de garanție este acordată conform documentelor 
de garanție eliberate Abonatului. În cazul în care, conform prevederilor legislației în 
vigoare, Abonatului urmează să-i fie restituită contravaloarea Produsului, acestuia îi 
vor fi restituite în contul numărului de telefon punctele de loialitate utilizate pentru 
procurarea Produsului și suma achitată pentru Produs.

Am solicitat și am primit un exemplar de Acord. Am fost informat înainte de a încheia prezentul Acord despre condițiile acestuia, inclusiv despre planul tarifar ales, prețurile și 
tarifele aferente fiecărui produs și serviciu contractat, modalitățile prin care pot fi obținute informații actualizate despre tarife, perioada de valabilitate a Contractului, condițiile 
de încetare a acestuia, Pragul de deconectare, procedura de soluționare a litigiilor, aria de acoperire.  Am citit, am înțeles și am acceptat condițiile Contractului. 
Prin prezenta confirm că sunt de acord cu privire la verificarea istoriei creditare în sursele disponibile Furnizorului, accept ca informațiile conținute în istoria mea de credit să fie 
prelucrate în conformitate cu prevederile Legii privind birourile istoriilor de credit, sunt de acord cu colectarea și prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Furnizor 
și persoanele împuternicite și am fost informat, în acest scop, despre drepturile mele consemnate în Legea cu privire la protecția datelor cu caracter personal, ce pot fi exercitate 
în mod gratuit și anume: dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal dreptul de opoziție al subiectului datelor cu 
caracter personal.
Prin semnarea prezentului acord confirm faptul că, în conformitate cu prevederile legale, mi s-a adus la cunoștință că la primirea dispozitivului se pierde dreptul de revocare pentru acesta.

Data _________________ Furnizor / Reprezentant __________________________ Abonat __________________________
Semnătura / ștampila semnătura


	Abonat: Off
	Reprezentant legal: Off
	Numar de telefon: 
	fill_5: 
	fill_113: 
	fill_144: 
	fill_22: 
	fill_23: 
	fill_31: 
	fill_32: 
	fill_40: 
	Suma în rezultatul convertirii punctelor leiRow1: 
	Nume Prenume: 
	Consultant: 
	IDNO/cod fiscal: 
	Denumirea dealeruluicodul: 
	Adresa dealerului: 
	Seria și nr: 
	 actului de identitate: 

	Adresa de livrare: 
	Telefon de contact abonatului: 
	Дата1_af_date: 
	NumeConsultant: 
	Descriere produsRow3: -
	Descriere produsRow5: -
	Descriere produsRow10: -
	Descriere produsRow6: -
	Descriere produsRow11: -
	Descriere produsRow7: -
	Descriere produsRow12: -
	Descriere produsRow8: -
	Descriere produsRow13: -
	Descriere produsRow9: -
	Descriere produsRow15: -
	Descriere produsRow18: -
	Dropdown1: [-       -       -       -       -       -       -]
	Dropdown6: [-       -       -       -       -       -       -]
	Descriere produsRow4: 
	Descriere produsRow30: 
	Descriere produsRow14: -
	Descriere produsRow17: -


