Termeni și Condiții Generale
1. Definiții
1.1. Ȋn continuarea prezentului document, precum și în toate celelalte documente contractuale la
care se face referire în acesta, urmǎtoarele cuvinte și expresii vor avea urmǎtorul înțeles:
1.2. Contract: contract de prestǎri servicii încheiat între Furnizor și Utilizator incluzând prezentele
Condiții Generale, Condiții Specifice și orice acte adiționale și anexe convenite între pǎrți;
Condiții Specifice: document, parte a Contractului în care sunt definite condițiile particulare de
furnizare a Serviciilor. Prevederile din Condițiile Specifice prevaleazǎ celor din Termeni și Condiții
Generale;
Furnizor: entitatea juridicǎ S.C. Idilis S.R.L. identificatǎ în Contract;
Serviciu/Servicii: Serviciile de acces Internet, transmisii de date, voce și alte servicii aferente
prestate de Furnizor prin intermediul rețelei sale;
Utilizator: Beneficiarul Serviciilor oferite de Furnizor;
SLA: Nivelul de Calitate a Serviciului (Service Level Agreement);
Parte/Pǎrți: Utilizatorul /sau Furnizorul, în funcție de context;
Indisponibilitate a Serviciului: nefuncționarea Serviciului. Indisponibilitatea se calculeazǎ prin
însumarea perioadelor de nefuncționare raportate la perioada de analizǎ. Perioada de
nefuncționare se calculeazǎ prin însumarea timpilor de rezolvare a tichetelor deschise de
Utilizator care au cauze imputabile Furnizorului.
Aria de acoperire: zona geograficǎ în care rețeaua Furnizorului are nivelul de semnal suficient de
bun pentru a permite stabilirea unei conexiuni. Aria de acoperire depinde de tipul serviciului
oferit, de tipul de echipament folosit de Utilizator, de existența obstacolelor naturale. Aria de
acoperire este prezentatǎ, pe pagina de web a Furnizorul (la adresa www.idilis.ro);
EA: echipamentul de acces folosit de Beneficar pentru conectarea la rețeaua Furnizorului;
Perioada Minimǎ: termenul contractual minim aferent unui Serviciu și/sau extraopțiuni; ea
începe cu data activǎrii și este definitǎ în Condiții Specifice pentru fiecare Serviciu și extraopțiune
în parte.
Asistență Clienți: serviciul prin care Utilizatorul poate primi informații comerciale și tehnice
dinspre Furnizor prin intermediul telefonului. Serviciul este disponibil non stop la numǎrul de
telefon 031 860 1111.
2. Obiectul Contractului
2.1. Obiectul Contractului constǎ în furnizarea Serviciilor așa cum au fost definite la capitolul 1.
3. Instalarea și livrarea
3.1. Termenii și condițiile specifice de livrare și instalare a Serviciilor sunt prevǎzute în Condițiile
Specifice.
4. Facturare
4.1. Furnizorul va emite o factură în formă electronică, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, cuprinzând valoarea abonamentului, tarifului lunar aferent perioadei de facturare (lunii
sau fracțiunii de lună în curs) pentru Serviciul subscris, precum și taxele aferente extraopțiunilor
activate sau schimbărilor realizate. Părțile convin în mod expres că transmiterea facturii fiscale, în
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formă electronică, către Utilizator, se va face prin poștă electronică (e-mail). Facturarea Serviciului
va fi făcută pentru luna în curs, factura fiind expediată Utilizatorului prin poșta electronică (email), la adresa indicata în prezentul Contract. Utilizatorul iși poate consulta facturile aferente
ultimelor 6 luni accesand serviciul Asistență Clienți.
4.2.

Utilizatorul are dreptul de a-și exprima opțiunea de a primi factura prin poștǎ.

4.3. Utilizatorul are dreptul de a-și exprima opțiunea pentru a primi factura detaliatǎ prin poștǎ. În
acest caz Utilizatorul este de acord sǎ plǎteascǎ o taxǎ de 2 euro fǎrǎ TVA (2,48 euro cu TVA
inclus) pentru fiecare facturǎ detaliatǎ trimisǎ prin poștǎ. Factura detaliatǎ, în format electronic,
poate fi trimisǎ gratuit prin e-mail la solicitarea acestul lucru prin serviciul Asistență Clienți.
4.4. Valoarea abonamentului corespunzătoare unei fracţiuni de lună este calculată, prorata
temporis, pe baza numărului de zile calendaristice din luna respectivă.
4.5. Plata serviciilor va fi efectuată de către Utilizator, în termen de 30 zile calendaristice de la data
transmiterii facturii prin poșta electronica (e-mail), în contul indicat de Furnizor în factură sau prin
modalitatile de la art 5.1 de mai jos. În cazul în care factura nu ajunge la Utilizator din cauze
neimputabile Furnizorului, Utilizatorul este obligat în continuare să plăteasca contravaloarea
facturii în termen de 30 zile calendaristice. În cazul în care factura nu a fost primită în intervalul
de timp specificat mai sus, Utilizatorul poate afla informații legate de factură, apelând la serviciul
Asistență Clienți.
4.6. Data efectuǎrii plǎții va fi consideratǎ data la care sumele au fost primite de cǎtre
banca Furnizorului.
4.7. Acceptarea la plată a facturilor emise de către Furnizor în baza acestui Contract are loc în mod
automat odata cu transmiterea facturilor emise lunar prin poșta electronică (e-mail). Intr-un
termen de maximum 5 (cinci) zile de la data primirii facturii transmise de către Furnizor,
Utilizatorul poate sa o refuze la plată, respectiv sa o conteste, prin nota explicativă conținând
suma contestată, motivul contestării și/sau Serviciile contestate, scrisă și comunicată de îndată
Furnizorului prin fax/e-mail. Sub rezerva procedării la refuzarea la plată/contestarea facturii de
către Utilizator, în termenul de 5 zile prevăzut anterior, prin vointa manifestată expres a Părților,
se va considera acceptată la plată fiecare factura din momentul transmiterii acesteia prin poșta
electronică (e-mail) de către Furnizor.
4.8. În situatia in care Utilizatorul nu detine o adresa de e-mail, acesta va primi factura aferentă,
cuprinzând valoarea abonamentului, tarifului lunar aferent perioadei de facturare (lunii sau
fracțiunii de lună în curs) pentru Serviciul subscris, precum și taxele aferente extraopțiunilor
activate sau schimbarilor realizate, prin serviciile Postei Romane. Plata serviciilor va fi efectuată
de către Utilizator, în termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii, în contul indicat
de Furnizor în factură sau prin modalitatile de la art. 5.1 de mai jos.
4.9. În situația prevazută de art. 4.8. de mai sus, părțile stabilesc de comun acord că acceptarea la
plată a facturilor fiscale emise de către Furnizor în baza acestui Contract, are loc în mod automat,
odata cu expedierea facturilor emise lunar, prin poșta. Într-un termen de maximum 5 (cinci) zile
de la data primirii facturii expediate de către Furnizor, Utilizatorul poate sa o refuze la plata,
respectiv sa o conteste, prin nota explicativă scrisă și comunicata de îndata Furnizorului prin
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fax/e-mail. Sub rezerva procedării la refuzarea la plată/contestarea facturii expediate de către
Furnizor, de catre Utilizator, în termenul prevazut anterior, prin voința manifestată expres a
Părților, se va considera acceptată la plată fiecare factură, din momentul transmiterii sale către
Utilizator.
5. Plǎți
5.1. Utilizatorii pot plǎti prin urmǎtoarele mijloace:
a. Ordin de platǎ în contul indicat de Furnizor pe facturǎ;
b. Cash, la ghișeele bǎncilor partenere (BRD, Alpha Bank, ING);
c. Prin automatele de self-banking ING;
d. Prin Poșta Română (direct la factorii postali, sau în oficiile poștale);
e. Cash sau cu card bancar în magazinele acceptante ale partenerior Idilis (lista acestora e
publicată pe www.idilis.ro ).
f. Prin orice alte modalități listate pe factură.
5.2. În cazul întârzierii la platǎ a facturii lunare, Furnizorul este îndreptǎțit sǎ cearǎ, iar Utilizatorul
va plǎti cu titlu de penalitǎți, 0,5% pe zi din valoarea sumei datorate și neplǎtite pentru fiecare zi
de întârziere a plǎții, de la data scadentǎ, pânǎ la achitarea completǎ a obligației de platǎ.
5.3. Totalul penalitǎților de întârziere la platǎ poate depǎși cuantumul sumei asupra cǎreia sunt
calculate.
5.4. In cazul unor intarzieri repetate la plata facturilor, Furnizorul poate solicita Utilizatorului
constituirea unui depozit cu titlu de garanție în valoare de maxim 10 abonamente lunare. În cazul
în care Utilizatorul are întârzieri la plata facturilor, Furnizorul poate folosi acest depozit pentru
acoperirea sumelor restante, Utilizatorul având obligația reconstituirii depozitului la suma inițialǎ
în termen de 30 zile.
6. Calitate și garanții
6.1. Disponibilitatea rețelei este de minim 98% din timp. Furnizorul garanteazǎ accesul la Servicii
numai când Utilizatorul se aflǎ în aria de acoperire.
6.2. Serviciile de date (exemplu: Internet) sunt de tip „best effort” (nu se garanteazǎ lǎțimea de
banda sau rata de transfer). Rata maximǎ de transfer poate ajunge pânǎ la valorile specificate în
Condițiile Specifice și depinde de tipul EA, de gradul de încǎrcare a rețelei radio, de prezența unor
obstacole și de disponibilitatea resurselor accesate în Internet. Serviciile furnizate se încadreazǎ în
clasa de calitate 5 dupa clasificarea adoptatǎ prin decizia ANCOM nr.138/2002.
6.3. Serviciile de voce vor avea o ratǎ de succes a apelurilor de cel puțin 95%.
6.4. În cazul în care Utilizatorul a achiziționat sau închiriat EA de la Furnizor, EA se defecteazǎ din
cauze neimputabile Utilizatorului și EA se aflǎ în perioada de garanție, Furnizorul va înlocui sau
repara EA suportând costurile aferente reparației sau înlocuirii.
6.5. În cazul în care Utilizatorul solicitǎ Furnizorului rezolvarea unei probleme legate de un
Serviciu, care se dovedeste ca fiind cauzatǎ de disfunctionalitǎți în rețeaua sau echipamentul
Utilizatorului, a Utilizatorilor acestuia sau a unei terțe pǎrți angajatǎ de Utilizator, sau dacǎ
problema semnalatǎ este cauzatǎ de Utilizator, de Utilizatorii acestuia sau de o terțǎ parte
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angajatǎ de Utilizator, Furnizorul își rezervǎ dreptul de a imputa Utilizatorului toate cheltuielile
suportate de Furnizor pentru rezolvarea problemei semnalate.
6.6. Termenul de remediere al deranjamentelor este de 24 ore, cu exceptia situatiilor care nu sunt
sub controlul Furnizorului (acces in locatii, alimentare cu energie electrica, deranjamente in
retelele unor terti cu care Furnizorul este interconectat, cazuri de forta majora, interfetente
produse de terti, echipamente terminale necorespunzatoare sau utilizate necorespunzator si
altele).
6.7. Termenul de solutionare al reclamatiilor, altele decat deranjamentele, este de 30 zile,
aplicandu-se procedura de rezolvare a reclamatiilor publicata pe site-ul web al Furnizorului.
7. Drepturi și obligații
7.1. Furnizorul se obligǎ sǎ livreze Serviciile achiziționate de Utilizator conform prezentului
Contract.
7.2. Furnizorul are dreptul sǎ suspende, modifice sau sǎ întrerupǎ furnizarea serviciilor fǎrǎ
preaviz, cu scopul de a efectua lucrǎri de reparație și întreținere sau de a îmbunǎtǎți calitatea
Serviciilor.
7.3. Furnizorul poate propune modificarea Contractul, inclusiv tarifele, cu o notificare prealabilǎ de
30 zile. Utilizatorul poate refuza termenii noului Contract, prin notificare scrisǎ în acest sens în
termen de 5 (cinci) zile de la comunicarea notificǎrii de cǎtre Furnizor, caz în care Furnizorul are
dreptul de a rezilia unilateral Contractul (total sau parţial) cu preaviz de 30 zile.
7.4.

Furnizorul nu va fi rǎspunzǎtor pentru conținutul comunicațiilor de date inițiate de Utilizator.

7.5. Dacǎ Pǎrțile nu hotǎrǎsc altfel, Furnizorul nu va fi rǎspunzǎtor pentru instalarea, operarea sau
întreținerea echipamentelor și programelor software furnizate de Utilizator.
7.6. Utilizatorul se obligǎ sǎ foloseascǎ Serviciile în conformitate cu Politica de Utilizare definitǎ la
capitolul 9 din prezentele Condiții Generale.
7.7. Utilizatorul se obligǎ sǎ plǎteascǎ contravaloarea serviciilor prestate dupǎ cum se detaliazǎ la
capitolele 4 și 5 (Facturare și Plǎți).
8. Rǎspunderi și limitarea rǎspunderii
8.1. În cazul în care disponibilitatea Serviciilor scade sub nivelul garantat din cauza unor defecțiuni
în rețeaua Furnizorului, la solicitarea Utilizatorului, taxa lunarǎ de abonament va fi redusǎ
proporțional cu perioada în care Utilizatorul nu a beneficiat de Servicii cu titlul de despǎgubiri. Cu
excepția celor de mai sus, Furnizorul nu rǎspunde pentru orice alte daune a cǎror existențǎ
Utilizatorul ar pune-o pe seama nefuncționǎrii Serviciilor.
8.2. Furnizorul nu poate fi ținut rǎspunzǎtor pentru niciun fel de pierderi sau daune directe sau
indirecte (incluzând, dar fără a se limita la: pierderi de venit, de profit, de piețe de desfacere, de
reputație, de oportunitate etc.) cauzate de nefuncționarea sau degradarea Serviciilor.
8.3. Cuantumul despăgubirilor ce ar putea fi datorate de Furnizor în baza răspunderii civile
contractuale ca urmare a nerespectării sau a îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor
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prevăzute în Contract nu poate depăşi suma ce urmează a fi plătită cu titlu de abonament lunar
pentru Serviciile prestate în decurs de 6 luni.
8.4. Utilizatorul rǎspunde pentru folosirea abuzivǎ și inadecvatǎ a Serviciilor sau pentru încǎlcarea
Politicii de utilizare descrisǎ la capitolul 9.
8.5. Utilizatorul rǎspunde pentru eventuala pierdere a EA. La cererea Utilizatorului, Furnizorul
poate livra un nou EA, contra cost conform ofertei comerciale curente.
9. Politica de utilizare
9.1. Serviciile Furnizorului sunt destinate folosirii de cǎtre Utilizator în calitatea sa de utilizator final, pentru
nevoi proprii și nu cu scopul de a obține profit. Serviciile nu pot fi revândute.
9.2. Reţeaua şi Serviciile Furnizorului trebuie utilizate într-o manieră conformă cu scopurile vizate
de acesta şi pot fi utilizate numai în scopuri legale. Utilizatorul nu are permisiunea să utilizeze
reţeaua şi Serviciile Furnizorului:
i) pentru a transmite, a distribui sau stoca material care încalcă vreo lege sau vreun
regulament aplicabil;
ii) într-o manieră care să ducă la încălcarea dreptului de autor, a mărcii, a secretului
comercial sau a altor drepturi de proprietate intelectualǎ sau a dreptului la intimitate, la
publicitate sau alte drepturi personale ale altor părţi;
iii) dacă este necinstit, obscen, defăimǎtor, calomniator, amenințător, abuziv;
iv) pentru a transmite conținut cu virus, worm, troian, malware sau orice altă componentă de
natură să producă defecţiuni;
v) pentru a transmite conținut cu oferte frauduloase de bunuri sau servicii sau de orice alte
materiale promoţionale care conţin afirmaţii, pretenţii sau reprezentări false, de natură să
înşele sau să inducă în eroare;
vi) în general, într-o manieră care poate angaja răspunderea penalǎ sau civilǎ a Furnizorului
sau a oricărui membru al personalului acestuia.
9.3. Utilizatorii nu pot expedia mesaje care nu au fost solicitate pe e-mail, inclusiv, fără a se limita
la, pachete de reclame comerciale sau anunţuri de informaţii (denumite în continuare "Spam")
într-o manieră la care Furnizorul se poate aştepta în mod rezonabil ca să aiba un impact negativ
asupra reţelei și Serviciilor acestuia, inclusiv utilizarea serviciului unui alt furnizor pentru a expedia
mesaje de tip Spam. În plus, Utilizatorul nu are permisiunea să utilizeze reţeaua şi Serviciile
Furnizorului:
i) pentru a expedia prin e-mail mesaje care sunt excesive şi/sau au ca intenţie să hărţuiască
sau să deranjeze pe ceilalţi Utilizatori;
ii) pentru a continua expedierea de mesaje prin e-mail către un adresant care a indicat că nu
doreşte să mai primeascǎ asemenea mesaje;
iii) să expedieze mesaje prin e-mail care conţin informaţii contrafăcute în titlul de listing
("packet header") TCP/IP;
iv) să expedieze e-mail-uri răuvoitoare, inclusiv, fără a se limita la, mesaje de tip
"mailbombing";
v) să expedieze sau să primească mesaje prin e-mail într-o manieră care încalcă politicile de
utilizare ale altui furnizor de servicii pe Internet;
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9.4. Utilizatorul nu are voie să încalce sau să încerce să încalce securitatea Reţelei şi a Serviciilor
Furnizorului, inclusiv, fără a se limita la:
i) accesarea de date care nu îi sunt destinate, pătrunderea într-un server sau cont pe care
respectivul Utilizator nu are permisiunea să îl acceseze;
ii) încercarea de a proba, scana sau încerca vulnerabilitatea unui sistem sau a unei reţele sau
de a încǎlca securitatea acestuia/acesteia sau măsurile de autentificare fără a fi autorizat
în mod corespunzǎtor;
iii) încercarea de a interfera cu, de a întrerupe sau a face inutilizabil serviciul de către un alt
Utilizator, gazdă sau reţea, inclusiv, fără a se limita la, mijloace de supraîncǎrcare,
"flooding", "mailbombing" sau "crashing";
iv) declanşarea oricărei acţiuni în vederea obţinerii de servicii la care un asemenea Utilizator
nu are dreptul.
9.5. Utilizatorul nu are voie sǎ abuzeze de serviciul Asistență Clienți. Prin abuz în acest context se
înțelege:
a) Apeluri repetate, nejustificate;
b) Apeluri fǎrǎ legǎturǎ cu Furnizorul sau Serviciile sale;
Exprimǎri licențioase, injurioase, amenințǎri.
10. Suspendare
10.1. Furnizorul va avea dreptul sǎ suspende imediat furnizarea unei pǎrți sau a totalitǎții
Serviciilor:
a) dacǎ Furnizorul este solicitat sǎ facǎ acest lucru de cǎtre o autoritate competentǎ;
b) în cazul în care Utilizatorul întârzie plata sumelor datorate cu 10 zile;
c) în cazul în care Utilizatorul încalcǎ Politica de utilizare a Serviciilor așa cum este definitǎ la
capitolul 9;
d) în cazul în care Utilizatorul cauzeazǎ defecțiuni Serviciilor sau dispozitivelor Furnizorului;
10.2. Utilizatorul va fi obligat sǎ achite toate sumele datorate, incluzând dar fǎrǎ a se limita la taxele
recurente, pe durata perioadei de suspendare dispuse în temeiul prevederilor de la articolul 10.1.
Suspendarea Serviciilor conform art. 10.1. pentru o perioadǎ mai mare de 15 de zile calendaristice
îndreptǎțește Furnizorul sǎ rezilieze Contractul si – in cazurile prevazute la literele b), c) si d) - sa
semnaleze incidentul comunitǎții furnizorilor de servicii de telecomunicații și acces Internet.
10.3. Suspendarea prevǎzutǎ în articolul 10.1 va înceta în termen de douǎ zile lucrǎtoare, dupa ce
motivele care au dus la suspendare au încetat sǎ existe.
11. Forța majorǎ
11.1. Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă.
11.2. Forţa majoră include toate evenimentele ce se pot produce după semnarea Contractului
Cadru în afara voinţei şi controlului părţilor reprezentând un eveniment mai presus de controlul
Pǎrților, care nu se cauzeazǎ greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevǎzut la momentul
încheierii Contractului și care face imposibilǎ executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului;
sunt considerate asemenea evenimente: rǎzboaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte
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catastrofe naturale, restricții apǎrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivǎ, ci enunciativǎ.
11.3. Partea care invocă forţa majoră este obligată sa comunice în scris, în termen de maxim 5 zile,
celeilalte pǎrți, dovada intervenirii și încetǎrii cazului de forțǎ majorǎ. Dacă în termen de trei luni
de la data producerii evenimentului, acesta nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice
celeilalte părţi încetarea de drept a Contractului, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde daune
interese.
12. Confidențialitate și prelucrarea datelor personale
12.1. Furnizorul prelucreazǎ datele personale ale Utilizatorului în conformitate cu legea pentru
încheierea și executarea Contractului.
12.2. Prelucrarea înseamna utilizarea, stocarea, afișarea, copierea, transmiterea, interpretarea,
editarea și/sau distribuirea de informații cǎtre servere locale și/sau internaționale.
12.3. Utilizatorul este de acord ca Furnizorul sǎ foloseasca datele cu caracter personal, pe care
Utilizatorul le furnizeazǎ la încheierea prezentului Contract, pe teritoriul României, sǎ le transfere
în strǎinǎtate, cǎtre parteneri, distribuitori și contractori locali și transfrontalieri cu care Furnizorul
este în relații contractuale pentru execuția prezentului Contract.
12.4. Utilizatorul înțelege și este de acord cǎ utilizarea dreptului sǎu de opoziție echivaleazǎ cu
imposibilitatea prestǎrii Serviciilor. Astfel, dacǎ Utilizatorul solicitǎ ca datele care îl vizeazǎ sǎ nu
fie prelucrate, transferate sau dezvǎluite cǎtre terțe pǎrți, Furnizorul este în drept a înceta
prestarea Serviciilor.
12.5. Privind prelucrarea datelor personale, Utilizatorul are urmǎtoarele drepturi, dupǎ cum sunt
definite în Legea 677/2001 și Legea 506/2004:
i) Dreptul de acces la date;
ii) Dreptul de intervenție asupra datelor;
iii) Dreptul de a se opune prelucrǎrii datelor;
iv) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
v) Dreptul de a se adresa justiției

13. Legea aplicabilǎ și soluționarea disputelor
13.1. Prezentul Contract urmeazǎ a fi guvernat, interpretat și executat în conformitate cu legile din
România.
13.2. În cazul oricǎrei dispute apǎrute în legaturǎ cu Contractul se va încerca mai întâi o soluționare
pe cale amiabilǎ în termen de 15 zile calendaristice.
13.3. Dacǎ Pǎrțile nu ajung la un acord, fiecare Parte se poate adresa instanței. Pǎrțile convin ca
rezolvarea litigiilor sǎ se realizeze în cadrul instanțelor de drept comun din București, România.
14. Încetare
14.1. Contractul înceteazǎ la cererea Utilizatorului printr-o notificare adresatǎ în scris cǎtre
Furnizor, cu 30 de zile înainte de data la care se dorește încetarea Contractului, printr-o scrisoare
cu confirmare de primire.
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14.2. Furnizorul poate rezilia prezentul Contract, cu o notificare prealabilǎ de 15 zile, din motive
imputabile Utilizatorului, cum ar fi:
a) Utilizatorul nu își respectǎ obligațiile din Contract;
b) Pierderea credibilitǎții Utilizatorului prin întârzieri repetate la platǎ;
c) Utilizatorul efectiv nu are la cunoștințǎ datele de identificare ale titularului de contract.

14.3. Încetarea Contractului conform art. 14.2 se va produce de plin drept, fǎrǎ intervenția instanței
judecǎtorești competente, fǎrǎ drept de compensație sau despǎgubiri.
14.4. În cazul decesului Utilizatorului, Furnizorul poate considera prezentul Contract reziliat.
14.5. Utilizatorul se obligǎ sǎ plǎteascǎ contravaloarea abonamentului, extraopțiunilor și a
Serviciilor consumate pânǎ la momentul dezactivǎrii efective.
14.6. Daca EA folosit de Utilizator este proprietatea Furnizorului, Utilizatorul se obligǎ sǎ îl
returneze în bunǎ stare de funcționare, în ambalajul original și cu toate accesoriile în termen de
10 zile calendaristice de la data efectivă a încetării; în caz contrar Utilizatorul se obligǎ sǎ
plǎteascǎ contravaloarea EA. Returnarea se poate face la oricare dintre punctele de vanzare ale
Furnizorului, pe baza de proces-verbal, sau prin curier – cu confirmare de primire.
14.7. In cazul încetării prin aplicarea prevederilor articolului 14.1, daca EA a fost vândut
Utilizatorului de către Furnizor la un preț subvenționat parțial sau total, iar Contractul se aflǎ în
Perioada Minimǎ, Utilizatorul se obligǎ sǎ returneze Furnizorului valoarea subvenției.
14.8. În termen de 30 de zile calendaristice de la încetarea Contractului Furnizorul va înapoia
Utilizatorului, la solicitarea acestuia, sumele depuse cu titlu de garanție, mai puțin pe acelea pe
care Utilizatorul le datoreazǎ Furnizorului.
15. Dispoziții finale
15.1. Modificǎri
15.1.1. Utilizatorul se obligǎ sǎ comunice imediat Furnizorului orice modificare privind datele sale
de contact, cum ar fi: nume, prenume, adresa, seria și numǎrul CI, CNP, iar în cazul
persoanelor juridice sau PFA datele persoanei împuternicite sǎ semneze Contractul.
15.1.2. Planul tarifar poate avea asociat un set de extraopțiuni care pot rǎmâne active atâta timp
cât Utilizatorul pǎstreazǎ planul tarifar respectiv sau opteazǎ pentru un alt plan tarifar
compatibil cu extraopțiunile în cauzǎ.
15.2. Derogǎri
15.2.1. Orice renunţare la orice drept sau remediu în baza prezentului Contract trebuie să fie
făcută în scris. Cu excepţia cazului în care se stipulează în mod expres altfel, orice
renunţare va fi efectivă numai în cazul şi scopul pentru care este dată.
15.3. Cesiune
15.3.1. Furnizorul are dreptul sǎ transfere integral sau parțial drepturile și obligațiile sale unei
terțe pǎrți cu notificarea Utilizatorului, dar fǎrǎ a solicita consimțǎmântul acestuia și fǎrǎ
ca acesta sǎ aibǎ dreptul la compensații de orice fel.
15.3.2. Utilizatorul poate transfera drepturile și obligațiile sale din prezentul Contract numai cu
acordul scris al Furnizorului și numai prin semnarea unui contract de cesiune.
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15.4. Comunicǎri
15.4.1. În înţelesul prezentului Contract, orice notificare/comunicare adresată de o parte celeilalte
va fi considerată valabil împlinită dacă va fi transmisă acestei ultime părţi la adresa
comunicatǎ de cǎtre aceasta, astfel:
i) prin fax;
ii) prin poştă sau curier;
iii) prin e-mail;
iv) prin pagina web a Furnizorului ( la adresa www.idilis.ro ).
15.4.2. În cazul comunicǎrii prin e-mail poștǎ sau curier, notificarea se considerǎ recepționatǎ de
Furnizor numai când Utilizatorul primește o confirmare de primire a respectivului mesaj.
15.4.3. Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părţi, în
cazuri de litigii, dacă nu au fost confirmate prin una din modalităţile de mai sus.
15.5. Independența prevederilor
15.5.1. Fiecare dintre prevederile prezentului Contract este independentă. Dacă orice prevedere
este sau devine nulă sau nu poate fi pusă în executare în orice privinţă potrivit legii,
aceasta nu va afecta valabilitatea sau punerea în executare a celorlalte prevederi ale
acestui Contract.
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Condiții Specifice
1. Pǎrțile contractante:
1.1. Furnizor: S.C. IDILIS S.R.L. persoanǎ juridică funcționând în conformitate cu legislația din
România având sediul social în Bulevardul Mircea Eliade Nr.18, Eliade Tower, Et. 7, Sector 1,
București, înregistratǎ la Registrul Comerţului sub numǎrul J40/2631/2001 și având CUI:
13763446 Atribut: R, cont deschis la Banca BRD GSG, sucursala Dorobanți, Cont: ROL IBAN RO74
BRDE 445S V004 5263 4450.
1.2. Utilizator:
i)
Persoanǎ fizică sau reprezentant persoana juridică:
Dl./Dna. ............................................................, domiciliată în ....................... ...................................
............, identificat(ă) cu act de identitate: C.I.

□;

pașaport

□;

legitimație de ședere

temporară □, seria..................... nr ….................................., CNP ........................................, telefon
.............................., e-mail ........................................
ii)
Persoană juridică: ........................................................................................., cu sediul în
.............................................................................., înregistrată la Registrul Comerţului sub
nr...................................., atribut fiscal .........., cod unic de înregistrare ......................................, IBAN
....................................................
1.3. Adresa la care se va trimite factura pentru acest serviciu:
E-mail: ....................................................................
Adresa poștalǎ: localitate………………....…………………………., str ...........................…………………........., nr.
.…., bl. ……., sc. ……, et. ……, ap. ……, judeţ/sector……........................... cod postal ………………
Doresc sa primesc factura in format: electronic (prin e-mail):

;

fizic (prin posta):

2. Servicii și prețuri:
Servicii de bazǎ:
Descriere
Nume Serviciu

Rată maximǎ
download
(Mbps)

Idilis Instant 3
3
Idilis Instant 6
6
Idilis Infinit 3
3
Idilis Infinit 6
6
Servicii opționale:
Serviciu
Facturǎ detaliatǎ prin poștǎ

Rată maximǎ
upload (kbps)

Tip
Serviciu

512
1024
512
1024

Fix
Fix
Portabil
Portabil

Tarif Lunar (euro fǎrǎ TVA)
2€

Abonament
(euro fǎrǎ TVA
pe lunǎ)
12
15
12
20

Abonament Selecție
(euro cu TVA
pe lunǎ)
14,88
18,60
14,88
24,80

Tarif Lunar (euro cu TVA)
2,48 €

Selecție

În primele 30 zile Utilizatorul poate rezilia oricând contractul, cu returnarea EA (cu toate accesoriile și
în ambalajul original). În cazul unui EA cumpărat de Utilizator de la Furnizor, Utilizatorului i se va
restitui suma de bani corespunzătoare valorii EA.
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Selecție Echipament de Acces (EA) și perioada minimă contractuală:
Se va selecta coloana aferentă perioadei minime contractuale, vânzării sau închirierii EA și respectiv rândul corespunzător produsului și EA:
Tip
abonament

Tip
Echipament

Fǎrǎ perioadă
minimă
contractuală
Cant.

Preț unitar
(euro cu
TVA)

Contract pe 1 an

Cant.

Preț
unitar
(euro cu
TVA)

Subvenție
(euro cu
TVA)

Modem USB GP
57,06 €
29,76 €
27,30 €
Idilis
UH350 “Shuttle”
Infinit 3 Router Portabil
111,23 €
64,48 €
46,75 €
GP MF350
Modem USB GP
57,06 €
0,00 €
57,06 €
Idilis
UH350 “Shuttle”
Infinit 6 Router Portabil
111,23 €
34,72 €
76,51 €
GP MF350
Idilis
Router de
92,85 €
24,80 €
68,05 €
Instant 3 interior GP
DX350
Idilis
Router de
92,85 €
12,40 €
80,45 €
Instant 6 interior GP
DX350
*în cazul închirierii, Furnizorul poate aloca Utilizatorului orice alt EA cu
modifica nivelul chiriei.

Contract pe 2 ani

Chirie*
lunarǎ
(euro cu
TVA)

Cant.

Selecție

Preț
unitar
(euro cu
TVA)

Subvenție
(euro cu
TVA)

Chirie*
lunarǎ
(euro cu
TVA)

2,77 €

14,88 €

42,18 €

0,73 €

6,00 €

34,72 €

76,51 €

1,71 €

0,00 €

0,00 €

57,06 €

0,00 €

3,23 €

0,00 €

111,23 €

0,00 €

2,31 €

0,00 €

92,85 €

0,00 €

1,15 €

0,00 €

92,85 €

0,00 €

performanțe similare, în funcție de stocurile existente, fără a

Utilizatorul poate alege sǎ foloseascǎ EA-ul propriu. EA-urile pot fi achiziționate fie din magazinele Furnizorului sau magazinele partenere,
fie din alte surse. În cazul în care EA-urile sunt achiziționate din alte surse, Furnizorul nu își asumǎ nicio responsabilitate privind
compatibilitatea EA-ului cu rețeaua Furnizorului, accesul în rețea sau performanțele în rețea.
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Suport oferit:
Program de lucru Asistență Clienți: non stop
E-mail: clienti@idilis.ro
Telefon: 031 860 1111
Taxa de instalare: 0 euro
Relația contractuală dintre Părți este guvernată de Termenii și Condițiile Generale (TCG), publicate
pe www.idilis.ro și disponibile sub formă tipărită în punctele de vânzare. Utilizatorul confirmă ca a
citit cu atenție și că este de acord cu prevederile TCG.
3. Livrare și Instalare
3.1. Livrarea echipamentului
3.1.1. Livrarea echipamentului se poate realiza printr-unul din urmǎtoarele mijloace:
i) Direct de la un magazin propriu, partener sau reprezentant. Lista acestora poate fi gǎsitǎ
pe pagina web a Furnizorului (la adresa www.idilis.ro).
ii) Prin curier sau poștǎ. În cazul în care se alege aceastǎ variantǎ, adresa de livrare este:
............... .............................................................. ...................................................................
3.2.

Instalarea
Instalarea EA-ului se face de către Utilizator, conform instrucțiunilor din pachetul aferent;
aceste instrucțiuni se pot regǎsi și pe pagina web a Furnizorului.
In total, termenul de incepere a furnizarii a serviciului (in zona de acoperire) este de 1 zi.

4. Prelucrarea datelor
4.1.
Sunt de acord
|
Nu sunt de acord
ca S.C. Idilis S.R.L. sǎ procedeze la colectarea și prelucrarea datelor mele personale precizate mai sus,
precum: numele, prenumele, adresa de e-mail, codul numeric personal direct și/sau prin
împuterniciții și/sau partenerii contractuali ai acesteia în scopul de a participa la campaniile
promoționale derulate de cǎtre Furnizor, în calitate de organizator, pe durata campaniilor
promoționale ce vor fi organizate.
5. Prevederi speciale
5.1. În acest paragraf Pǎrțile pot enunța prevederi specifice.

Încheiat in 2 exemplare la data ................................. între:
Furnizor: S.C. Idilis S.R.L.

Utilizator:

Reprezentant vânzari: ………………………..

………………………………………………………

Semnătura:

Semnătura:

Ștampila:
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