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Act Aditional 2
Serviciul de telefonie fixă la contractul nr. _________ din _____________
Articolul 1: OBIECTUL
Obiectul prezentului act adiţional îl constituie oferirea de către Furnizor Utilizatorului a accesului la reţeaua publică de telefonie,
prin reţeaua telefonică proprie şi furnizarea de servicii de telecomunicaţii la adresa:
(se va completa în cazul în care adresa de la art.1 pct.b din contract diferă de adresa la care se realizează conexiunea)
_____________________, strada ____________________, nr._____, bl._____, scara _____, apt. _____, interfon, _____,
sector/judeţ ___________,
în condiţiile menţionate în continuare
număr(e) de telefon alocat(e): _______________________________
_______________________________
Informaţii privind echipamentul
Zonă: _______________________________Etaj: _______________________________
Bloc: _______________________________Port AC: ____________________________
Scară: _______________________________
Articolul 2: DESCRIEREA SERVICIULUI. DISPOZIŢII GENERALE
a) Numărul de telefon alocat poate fi modificat din iniţiativa Furnizorului, din considerente tehnice,
datorită unor dispoziţii legale sau ca urmare a schimbării Planului Naţional de Numerotaţie, cu condiţia ca Utilizatorul să fie
înştiinţat anterior datei de modificare.
b) Conexiunea furnizată Utilizatorului va asigura acestuia posibilitatea de a iniţia şi de a primi apeluri telefonice locale, naţionale
şi internaţionale, comunicaţii prin fax, având în vedere tehnologiile utilizate preponderent de majoritatea abonaţilor, tehnologia
utilizată de Furnizor şi fezabilitatea tehnologică.
c) Accesul la Serviciul de Urgenta 112 este asigurat de Provider. La cerere se poate localiza apelantul.
Articolul 3: TARIFE
a) Abonamentul lunar pentru serviciul de telefonie este de ______ RON
b) Taxa de conectare este în valoare de _____________ RON
c) Perioada de facturare va începe la data ________/________/_________
d) Tarifele per minut la serviciul de telefonie sunt cele menţionate în Anexa 1 a prezentului Act Aditional. Valorile rezultate din
aplicarea tarifelor din Anexa 1 exprimate in EURO fara TVA se facturează la cursul BNR Leu/€ (Euro) din ziua emiterii facturii
titularului contractului şi implicit titularului numerelor autentificate ce au fost folosite pentru acces şi se aduna la contravaloarea
abonamentului exprimat în LEI cu TVA.
e) Furnizorul poate emite factura şi înainte de încheierea lunii calendaristice la incidenţa valorii lunare estimate de către
Utilizator.
f) Valoarea lunară estimată reprezintă un plafon maxim, în cuatum de 50 € (Euro), care odată atins poate obliga Utilizatorul la
plata sumelor de bani datorate sau poate fi mărit de comun acord cu Furnizorul.
g) Pentru prima lună de contract perioada de facturare va începe la data activării serviciului şi se va încheiala sfârşitul lunii
respectivei. În cazul facturării la incidenţa valorii lunare estimate, plata se va face în maxim 5 zile de la înştiinţarea de plată de
către Furnizor.
h) Întreţinerea şi menţinerea în bună funcţionare a echipamentelor proprii Utilizatorului (ex: telefon, fax etc.) prin care acesta
beneficiază de serviciul furnizat cad exclusiv în sarcina Utilizatorului. Orice intervenţie asupra echipamentelor Utilizatorului se
taxează separat şi nu cad în sarcina prezentului contract, acestea incluzând, fără a se limita la: instalare, configurare şi
întreţinere fax şi telefoane.
Articolul 4: OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
a) Furnizorul se obligă să ia toate măsurile necesare pentru a asigura integritatea reţelei publice de telefonie la punctele fixe şi,
în caz de perturbare gravă a funcţionării reţelei sau în caz de forţă majoră, disponibilitatea reţelei publice de telefonie la punctele
fixe.
b) Furnizorul nu este responsabil în cazul în care accesul la serviciul de telefonie fixă nu se poate realiza datorită faptului că
echipamentul propriu (aparatul terminal) al Utilizatorului nu corespunde
standardelor în vigoare în materie sau nu este compatibil cu echipamentul Furnizorului.
c) Furnizorul se obligă să ia toate măsurile necesare pentru a asigura în mod neîntrerupt posibilitatea efectuării de apeluri de
urgenţă şi oferă, la cerere, următoarele facilităţi:
i. factura detaliată;
ii. plata eşalonată a restanţelor de conectare la reţeaua publică de telefonie şi posibilitatea de a
plăti în avans tariful de utilizare a reţelei şi a serviciilor de telefonie.
d) Utilizatorul se obligă să nu cedeze numărul alocat altei persoane fizice sau juridice.
Articolul 5: DISPOZIŢII FINALE
a) Prezenta anexă va fi interpretată în conformitate cu legislaţia română în vigoare la momentul semnării ei.
b) Actul aditional 2 s-a încheiat astăzi _______/_______/_______ în câte 2 exemplare egale din punct de vedere juridic, unul
pentru fiecare parte, având un număr total de 2 (doua) pagini.
Furnizor

Beneficiar

Xandranet SRL

__________________________________

Director General

__________________________________
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__________________________________
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ANEXA 1 la Act Aditional 2
Tarife si abonamente telefonie fixa:
DESTINATIE
Romtelecom Bucuresti
Romtelecom Regiunea Bacau
Romtelecom Regiunea Galati
Romtelecom Regiunea Bucuresti
Romtelecom Regiunea Craiova
Romtelecom Regiunea Timisoara
Romtelecom Regiunea Cluj
Romtelecom Regiunea Brasov
Romtelecom Numere Verzi
RDS Bucuresti
RDS National
Astral Bucuresti
Astral National
GTS Bucuresti
GTS National
Net-connect Bucuresti
Net-connect National
Telcor Bucuresti
Telcor National
Ines Bucuresti
Ines National
Idilis Bucuresti
Idilis National
Parlatel Bucuresti
Parlatel National
Mediasat Bucuresti
Mediasat National
COSMOTE
Orange
Vodafone
ZAPP

Minute incluse
Tarif
local si
Abonament
abonament
national in
retelele fixe

Local si
national in
retea,
Eurovoice

TARIF EURO/MINUT
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0
0.025
0.025
0.025
0.025
0.035
0.035
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.09
0.09
0.09
0.09

Local si
Local si
Telefonie mobila
national
national in Vodafone, Zapp,
alte retele
Romtelecom Orange, Cosmote
fixe

Lei/luna

Tarif apeluri
catre Europa
Catre
retele
fixe

Catre
retele
mobile

EURO/min

X-Tel 100

15

100

gratuit

0.025

0.02

0.09

de la
0.06

de la
0.06

X-Tel 200

25

200

gratuit

0.025

0.02

0.09

de la
0.06

de la
0.06

X-Tel 400

40

400

gratuit

0.025

0.02

0.09

de la
0.06

de la
0.06

X-Tel 800

65

800

gratuit

0.025

0.02

0.09

de la
0.06

de la
0.06

Preturile in LEI contin TVA.
Preturile in EURO nu contin TVA.
Opţiuni gratuite
Caller ID, Call Forward, factură detaliata în fiecare luna, posibilitatea conectării de aparate tip
FAX*, opţiunea “Private number”*, posibilitatea aflării în timp real a valorii facturii
*optiune valabila doar in cazul unor echipamente specifice

