
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 Carolina Bugaian, în persoana reprezentantului Furnizorului, numit în 
continuare Furnizor și

Abonat Furnizor / Reprezentant Furnizor
Număr de telefon Denumire magazin / cod

Plan tarifar Adresă magazin
Nume, prenume Consultant

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

Prin prezenta fac o solicitare unică pentru oferirea:

Facturii detaliate tipărite

Facturii detaliate prin e-mail

E-mail ___________________________________________________________________________________________________

Parolă ___________________________________________________________________________________________________
Minim 6 simboluri. Primul simbol al parolei trebuie să fie obligatoriu literă.

Codului IMEI

Extrasului din cont din data de ______________________________ până la data de ______________________________

Comentarii __________________________________________________________________________________________________

Note:
1.Factura detaliată și/sau codul IMEI pot fi eliberate doar pentru ultimele 3 luni 
2.Operatorii parteneri de Roaming transmit informația cu privire la convorbirile din Roaming în termen de 14 zile. 
3.Moldcell nu garantează livrarea la alt domain decât .md. În caz de nelivrare sau livrare nereușită a facturii detaliate la adresa de e-mail solicitată, 

abonatul are posibilitatea să solicite factura detaliată tipărită la oficiul Moldcell, gratuit. 
4.Parola indicată va fi utilizată pentru securizarea fișierelor expediate. Parola este o informație cu caracter confidențial și necesită a fi tratată 

corespunzător. Pentru securitatea datelor nu oferiți parola persoanelor terțe.
5.Abonatul poartă răspunderea pentru confidențialitatea datelor livrate prin e-mail. 
6.Moldcell nu poartă răspunderea pentru acces neautorizat la datele expediate prin e-mail.

Documentele au fost verificate și datele din ele corespund cu cele din sistem.

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

Cerere pentru oferirea
facturii detaliate / codului IMEI  
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