Cerere de migrare / activare servicii
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

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

Începând cu data de _______________________ solicit transferul numărului la:
Abonament Moldcell
Plata lunară

70 lei

100 lei

130 lei

Oferta cu reducere7
Minute

naționale1

Minute în rețea
Minute

250 lei

400 lei

140 lei

180 lei

280 lei

200

300

300

400

500

nelimitat

3 numere

3 numere

nelimitat

nelimitat

nelimitat

nelimitat

internaționale2

Trafic Internet 3G / 4G
Limita de credit3
Numere preferate:

160 lei

-

-

-

-

-

300

1 GB

3 GB

5 GB

7 GB

15 GB

30 GB

130

190

250

310

350

500

1. ________________________ 2. ________________________

3. ________________________

Abonament Internet ca lumea
10 GB – 100 lei

20 GB – 160 lei

Schimbarea numărului 7

30 GB – 180 lei
Modalitatea de achitare:

100 GB – 300 lei

50 GB – 230 lei
puncte de loialitate

lei

Rog să fie activate următoarele servicii:
Blocarea / Deblocarea numărului4

Reactivarea numărului

Schimbarea cartelei SIM 8937302
Factură detaliată prin e-mail

____________________________

E-mail _________________________________ Parolă __________________________________

Suspendarea temporară a numărului:5

6 luni

12 luni

Banii supliniți din greșeală pe numărul ________________, rog să fie:

începând cu data de6 _______________________________
rambursați

Roaming din data de ________________ până la data de ________________

transferați la numărul _________________
Dezactivare Roaming

Altele / Comentarii ____________________________________________________________________________________________
Note:
1. 1 minut național = 1 SMS național (cu excepția Premium 400 lei).
2. 300 minute internaționale se convertesc în SMS naționale 1:1.
3. Limita de credit se acordă după 3 luni.
4. Blocarea numărului va fi efectuată pe un termen de 10 zile. Numărul va fi activat în mod automat la expirarea acestui termen.
5. Numărul va fi reactivat în mod automat la expirarea termenului solicitat.
6. Activarea numărului se va executa pe data de 1 a ultimei luni, dacă suspendarea va fi solicitată în prima lună pe data de 28, 29, 30 sau 31.
7. Perioada minimă obligatorie de utilizare a Ofertei cu reducere - 12 luni. După expirarea acesteia, se va efectua migrarea la Abonamentele fără reducere. În cazul rezilierii contractului
înainte de expirarea perioadei minime contractuale, abonatul va returna valoarea reducerii acordate pentru perioada utilizării ofertei. Detalii pe www.moldcell.md
Prin bifare, refuz să primesc mesaje SMS și e-mail cu caracter informativ și publicitar, inclusiv dar nu limitat la informația despre produsele și serviciile Furnizorului și a terțelor persoane
cu care Furnizorul a încheiat un acord în acest sens, precum și să fiu contactat pentru realizarea studiilor de piață, sondajelor de opinii etc.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal în scopul derulării prezentului Contract, conform prevederilor legale în vigoare. Declar că sunt informat/-ă despre drepturile
mele referitoare la accesul și intervenția asupra datelor mele personale, dreptul de informare și de opoziție, conform Legii nr. 133 din 08.07.2011.
Prin prezenta confirm că am luat cunoștință și sunt de acord cu condițiile noului plan tarifar și serviciile incluse în el. În cazul în care nu voi avea suficiente mijloace bănești în cont la momentul
executării cererii pentru activarea serviciilor, cererea va fi anulată.
Documentele au fost verificate și datele din ele corespund cu cele din sistem.

Data _______________

Furnizor / Reprezentant __________________________

Abonat __________________________

Semnătura / ștampila

semnătura

