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Anexa 1 Lista de tarife 

 
La Contractul de Furnizare Servicii de Voce nr. ...............    din  ...................... 

 
 
În baza prezentului Contract, Net-Connect Communications oferă Beneficiarului Serviciul de comunicaţii 
electronice VoIP în următoarele condiţii comerciale: 
 
1. Tarife de instalare: 
- taxă de instalare iniţială = 0 euro 
- taxă instalare suplimentară = 10 euro 
- taxă de reconectare 0 euro 
- taxă număr preferenţial = 25 euro 
 
2. Plată în avans:     NU                  DA           
         Valoare minimă ........... EUR 
 
3. Abonamente lunare: 
 

Abonament 
Abonament 

selectat 
Tarif 

abonament 

Minute 
incluse în 

reţea 

Minute incluse în 
reţele naţionale şi 
internaţionale (fix 

EU, SUA şi 
Canada) 

Reţele fixe 
naţionale 

Reţele 
mobile 

naţionale 

  €/lună     €/min €/min 

Start   5 nelimitat 500 0.005 0.010 

Large  10 nelimitat 1,000 0.005 0.010 

Special  15 nelimitat 1,500 0.005 0.010 

Unlimited  25 nelimitat nelimitat -* -* 

 
* se va completa pentru oferte speciale 
 
Ordinea de consum a minutelor din Abonamentul cu minute oriunde incluse: 1) minutele incluse, oricând, în toate 
reţelele naţionale şi internaţionale (fix EU, SUA şi Canada), 2) tarifarea traficului naţional şi internaţional/traficului 
excedentar minutelor incluse în abonament se face conform tarifelor din Lista de tarife de la data efectuării 
apelului. 
 
Minutele nefolosite nu pot fi reportate pentru luna următoare. 
 
Serviciile de mentenanţă, accesorii sau asociate serviciului de telefonie fixă sunt incluse în abonamentul lunar. 
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4. Destinaţii Internaţionale:  

Regiune / Tara Fix / Mobil Tarif / minut 

Europa (EU) fix 0.03 € 

Europa (EU) mobil 0.05 € 

America de Nord fix 0.03 € 

America de Nord mobil 0.05 € 

Europa (NON-EU) fix 0.10 € 

Europa (NON-EU) mobil 0.25 € 

America Centrală şi de Sud fix 0.25 € 

America Centrală şi de Sud mobil 0.30 € 

Africa fix 0.25 € 

Africa mobil 0.30 € 

Asia fix 0.25 € 

Asia mobil 0.30 € 

Oceania fix 0.25 € 

Oceania mobil 0.30 € 

 
* Preţurile sunt exprimate în euro şi nu includ TVA. Primul minut este indivizibil. Tarifarea se realizează la secundă 
după primul minut. 
** Pentru destinaţii care nu se află în lista de tarife precum şi pentru apeluri către servicii speciale sau premium şi 
de satelit, tariful este de 5 euro/min. 
Europa (EU): Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croaţia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, 
Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, 
Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria 
Europa (NON-EU): Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia si Herţegovina, Elveţia, Georgia,  
Kazahstan, Macedonia, Moldova, Monaco, Muntenegru, Serbia, Rusia, San Marino, Serbia, Turcia, Ucraina, Vatican 
America de Nord: Canada, Statele Unite ale Americii, SUA Alaska, SUA Hawaii, SUA Puerto Rico, SUA Insulele Virgine  
 
5. Actualizare lista de tarife 
Tarifele sunt valabile de la data semnării contractului fără a exista un termen la care acestea vor expira.  
Tarifele pentru apelurile internaţionale vor fi revizuite ori de câte ori este necesar. Net-Connect Communications 
poate modifica tarifele sale prin notificare scrisă transmisă Beneficiarului în prealabil cu 30 zile calendaristice.  
Modificările de tarife vor fi transmise prin e-mail Beneficiarului iar aceasta trebuie să confirme primirea notificării 
de modificare a tarifelor şi acceptul modificărilor prin semnarea şi returnarea notificării către Net-Connect 
Communications pe e-mail până la data propusă de intrare în vigoare a tarifelor. Dacă Beneficiarul nu a confirmat 
în mod expres primirea şi obiecţiile împotriva sau acceptarea notificării până la data la care modificările respective 
intră în vigoare sau până la data menţionată în respectivă notificare, utilizarea în continuare a serviciilor de către 
Beneficiar va fi considerată ca fiind acceptare a tarifelor şi ca acceptare pentru plata tuturor taxelor. În cazul în care 
Beneficiarul nu este de acord cu modificările de tarife, acesta are dreptul de a opri utilizarea serviciului şi/sau 
denunţarea unilaterală a contractului prin notificare scrisă, fără a plăti nicio despăgubire. 
 
6. Aria de acoperire 
Pentru a folosi serviciile de telefonie Net-Connect Communications va trebuie o conexiune la internet cu o viteză 
minimă de 512Kbps. Detalii referitor la Aria de acoperire găsiţi şi pe site-ul Net-Connect Communications SRL în 
pagina http://ro.netconnectgroup.net/servicii/corporate/acoperire/. 
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7. Accesul la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112  
Serviciul 112 este disponibil clienţilor de telefonie în mod gratuit şi nelimitat. Nu este transmisă informaţia de 
localizare a apelantului pentru asigurarea serviciilor de urgenţă. De asemenea, nu există alte limitări în ceea ce 
priveşte accesul la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112. 
 
8. Toate condiţiile contractuale pot fi accesate şi studiate online la adresa 
http://ro.netconnectgroup.net/servicii/corporate/.  
 
9. Data aplicării acestor tarife se consideră ca fiind data la care prezenta anexă a fost semnată de către Părţi. 
 
10. Toate tarifele de mai sus fac obiectul plăţilor în echivalent RON la cursul BNR din ziua facturării. Tarifele nu 
conţin TVA. 
 
 
Beneficiar,       Net-Connect Communications SRL, 

.............................            ............................. 

.............................      ............................. 

L.S        L.S. 

 

http://ro.netconnectgroup.net/servicii/corporate/

