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Termeni și Condiții
Generale
Termenii și condiţiile generale se aplică tuturor utilizatorilor de
servicii de telecomunicaţii Idilis, indiferent de serviciul la care
aceștia au optat să aibă acces. Idilis recomandă utilizatorilor să
citească cu atenţie acest document înainte de a semna contractul
de furnizare a serviciilor și să iși clarifice orice nelămuriri cu ajutorul
personalului specializat de vânzari sau apelând direct
departamentul de Asistenţa Clienţi al Idilis.

Idilis
www.idilis.ro
www.facebook.com/idilis.ro
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1. Definiții
1.1. În continuarea prezentului document, precum și în toate celelalte documente
contractuale la care se face referire în acesta, următoarele cuvinte și expresii vor avea
următorul înțeles:
1.2. Contract – contract de prestări servicii încheiat între Furnizor și Utilizator incluzând
prezentele Condiții Generale, Condiții Specifice și orice acte adiționale și
anexe convenite între părți;
•

Condiții Specifice – document, parte a Contractului în care sunt definite condițiile
particulare de furnizare a Serviciilor. Prevederile din Condițiile
Specifice prevalează celor din Termeni și Condiții Generale;

•

Furnizor – entitatea juridică S.C. Idilis S.R.L. identificată 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 al Serviciului (Service Level Agreement);

•

Parte/Părți – Utilizatorul sau Furnizorul, în funcție de context;

•

Indisponibilitate a Serviciului – nefuncționarea Serviciului. Indisponibilitatea se
calculează prin însumarea perioadelor de
nefuncționare raportate la perioada de
analiză. Perioada de nefuncționare se
calculează prin însumarea timpilor de rezolvare a
tichetelor deschise de Utilizator care au cauze
imputabile Furnizorului.

•

Aria de acoperire – zona geografică 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
prezentată pe pagina de web a Furnizorul la adresa
www.idilis.ro;

•

Echipamentul de Acces (EA) – echipamentul de acces folosit de Beneficar pentru
conectarea la rețeaua Furnizorului;
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•

Perioada Minimă – termenul contractual minim aferent unui Serviciu și/sau
extraopțiuni; ea începe la data activării și este definită în
Condiții Specifice pentru fiecare Serviciu și extraopțiune în
parte.

•

Asistență Clienți – serviciul prin care Utilizatorul poate primi informații comerciale
și tehnice de la Furnizor prin intermediul telefonului. Serviciul
este disponibil non stop la numărul de telefon 031 860 1111.

2. Obiectul Contractului
Obiectul Contractului constă în furnizarea Serviciilor așa cum au fost definite la capitolul 1.

3. Instalarea și livrarea
Termenii și condițiile specifice de livrare și instalare a Serviciilor sunt prevăzute 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 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 (e-mail), la adresa indicată în prezentul
Contract. Utilizatorul iși poate consulta facturile aferente ultimelor 6 luni accesând
serviciul Asistență Clienți.
4.2. Utilizatorul are dreptul de a-și exprima opțiunea de a primi factura prin poștă.
4.3. Utilizatorul are dreptul de a-și exprima opțiunea pentru a primi o factură detaliată
prin poștă. În acest caz Utilizatorul este de acord să plătească o taxă de 2 euro fără TVA
(2,48 euro cu TVA inclus) pentru fiecare factură detaliată trimisă prin poștă. Factura
detaliată, în format electronic, poate fi trimisă gratuit prin e-mail la solicitarea de catre
Utilizator a acestui lucru prin intermediul serviciului Asistență Clienți.
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4.4. Valoarea abonamentului corespunzătoare unei fracțiuni 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 modalitățile 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 primele 20 zile ale lunii, Utilizatorul va apela la serviciul
Asistență Clienți pentru a afla informații legate de factură și/sau pentru a primi o copie.
4.6. Data efectuării plății va fi considerată data la care sumele au fost primite de către
banca Furnizorului.
4.7. Acceptarea la plată a facturilor emise de către Furnizor în baza acestui Contract are
loc în mod automat odată cu transmiterea facturilor emise lunar prin poșta electronică (email). Într-un termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data primirii facturii
transmise de către Furnizor, Utilizatorul poate sa o refuze la plată, respectiv să 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 15 zile prevăzut anterior, prin voința 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 situația în care Utilizatorul nu deține 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 schimbărilor realizate, prin serviciile Poştei 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 modalitațile 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 poștă. Într-un
termen de maximum 15 (cincisprezece) 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 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.
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4.10. Pentru serviciile ale căror tarife sunt exprimate în valută străină, factura se emite în
echivalent lei, la cursul publicat de BNR valabil pentru ziua emiterii facturii.

5. Plăți
5.1. Utilizatorii pot plăti prin următoarele mijloace:
•

Ordin de plată în contul indicat de Furnizor pe factură;

•

Cash, la ghișeele băncilor partenere (BRD, Alpha Bank, ING);

•

Prin automatele de self-banking ING;

•

Prin Poșta Română (direct la factorii poștali, sau în oficiile poștale);

•

Cash sau cu card bancar în magazinele acceptante ale partenerilor Idilis (lista
acestora e publicată pe www.idilis.ro);

•

Prin orice alte modalități listate pe factură.

5.2. În cazul întârzierii la plată a facturii lunare, Furnizorul este îndreptățit să ceară, iar
Utilizatorul va plăti cu titlu de penalități, 0,5% pe zi din valoarea sumei datorate și neplătite
pentru fiecare zi de întârziere a plății, de la data scadentă până la achitarea completă a
obligației de plată.
5.3. Achitarea de către Utilizator a sumelor restante sau a unei părți din acestea va duce la
stingerea obligațiilor de plată în ordinea cronologică a facturilor, iar în cadrul fiecărei
facturi se sting întâi obligațiile privind penalitățile, apoi echipamentele, serviciile și în final
abonamentele.
5.4. Totalul penalităților de întârziere la plată poate depăși cuantumul sumei asupra căreia
sunt calculate.
5.5. În cazul unor întârzieri 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 inițială în termen de 30 zile.
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6. Calitate și garanții
6.1. Disponibilitatea rețelei este de minim 98% din timp. Furnizorul garantează accesul la
Servicii numai când Utilizatorul se află în aria de acoperire.
6.2. Serviciile de date (exemplu: Internet) sunt de tip „best effort” – nu se garantează
lățimea de bandă sau rata de transfer). Rata maximă de transfer poate ajunge până la
valorile specificate în Condițiile Specifice și depinde de tipul EA, de gradul de încărcare a
rețelei radio, de prezența unor obstacole și de disponibilitatea resurselor accesate în
Internet. Serviciile furnizate se încadrează în clasa de calitate 5 dupa clasificarea adoptată
prin decizia ANCOM nr.138/2002.
6.3. Serviciile de voce vor avea o rată 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
defectează din cauze neimputabile Utilizatorului și EA se află în perioada de garanție,
Furnizorul va înlocui sau repara EA suportând costurile aferente reparației sau înlocuirii.
6.5. În cazul în care Utilizatorul solicită Furnizorului rezolvarea unei probleme legate de un
Serviciu, care se dovedește a fi cauzată de disfunctionalități în rețeaua sau echipamentul
Utilizatorului, a Utilizatorilor acestuia sau a unei terțe părți angajată de Utilizator, sau
dacă problema semnalată este cauzată de Utilizator, de Utilizatorii acestuia sau de o terță
parte angajată de Utilizator, Furnizorul își rezervă 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 excepția situațiilor care
nu sunt sub controlul Furnizorului (acces in locații, alimentare cu energie electrică,
deranjamente în rețelele unor terți cu care Furnizorul este interconectat, cazuri de forță
majoră, interferențe produse de terți, echipamente terminale necorespunzătoare sau
utilizate necorespunzător și altele).
6.7. Termenul de soluționare al reclamațiilor, altele decat deranjamentele, este de 30 zile,
aplicându-se procedura de rezolvare a reclamațiilor publicată pe site-ul web al
Furnizorului.

7. Drepturi și obligații
7.1. Furnizorul se obligă să livreze Serviciile achiziționate de Utilizator conform prezentului
Contract.
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7.2. Furnizorul are dreptul să suspende, modifice sau să întrerupă furnizarea serviciilor
fără preaviz, cu scopul de a efectua lucrări de reparație și întreținere sau de a îmbunătăți
calitatea Serviciilor.
7.3. Furnizorul poate propune modificarea Contractul, inclusiv tarifele, cu o notificare
prealabilă de 30 zile. Utilizatorul poate refuza termenii noului Contract, prin notificare
scrisă în acest sens în termen de 5 (cinci) zile de la comunicarea notificării de către
Furnizor, caz în care Furnizorul are dreptul de a rezilia unilateral Contractul (total sau
parțial) cu preaviz de 30 zile.
7.4. Furnizorul nu va fi răspunzător pentru conținutul comunicațiilor de date inițiate de
Utilizator.
7.5. Dacă Părțile nu hotărăsc altfel, Furnizorul nu va fi răspunzător pentru instalarea,
operarea sau întreținerea echipamentelor și programelor software furnizate de Utilizator.
7.6. Utilizatorul se obligă să folosească Serviciile în conformitate cu Politica de Utilizare
definită la capitolul 9 din prezentele Condiții Generale.
7.7. Utilizatorul se obligă să plătească contravaloarea serviciilor prestate după cum se
detaliază la capitolele 4 și 5 (Facturare și Plăți).

8. Răspunderi și limitarea răspunderii
8.1. În cazul în care disponibilitatea Serviciilor scade sub nivelul garantat din cauza unor
defecțiuni în rețeaua Furnizorului, la solicitarea Utilizatorului, taxa lunară de abonament
va fi redusă proporțional cu perioada în care Utilizatorul nu a beneficiat de Servicii cu
titlul de despăgubiri. Cu excepția celor de mai sus, Furnizorul nu răspunde pentru orice
alte daune a căror existență Utilizatorul ar pune-o pe seama nefuncționării Serviciilor.
8.2. Furnizorul nu poate fi ținut răspunzător pentru nici un 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 obligațiilor
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 răspunde pentru folosirea abuzivă și inadecvată a Serviciilor sau pentru
încălcarea Politicii de utilizare descrisă la capitolul 9.
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8.5. Utilizatorul răspunde 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 către 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. Rețeaua 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 rețeaua şi Serviciile Furnizorului:
•

pentru a transmite, a distribui sau stoca material care încalcă vreo lege sau vreun
regulament aplicabil;

•

într-o manieră care să ducă la încălcarea dreptului de autor, a mărcii, a secretului
comercial, a altor drepturi de proprietate intelectuală, a dreptului la intimitate, la
publicitate sau alte drepturi personale ale altor părți;

•

dacă este necinstit, obscen, defăimător, calomniator, amenințător, abuziv;

•

pentru a transmite conținut cu virus, worm, troian, malware sau orice altă
componentă de natură să producă defecțiuni;

•

pentru a transmite conținut cu oferte frauduloase de bunuri sau servicii sau de
orice alte materiale promoționale care conțin afirmații, pretenții sau reprezentări
false, de natură să înşele sau să inducă în eroare;

•

în general, într-o manieră care poate angaja răspunderea penală sau civilă 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 anunțuri de informații (denumite în
continuare "Spam") într-o manieră la care Furnizorul se poate aştepta în mod rezonabil ca
să aiba un impact negativ asupra rețelei și Serviciilor acestuia, inclusiv utilizarea serviciului
unui alt furnizor pentru a expedia mesaje de tip Spam. În plus, Utilizatorul nu are
permisiunea să utilizeze rețeaua şi Serviciile Furnizorului:
•

pentru a expedia prin e-mail mesaje care sunt excesive şi/sau au ca intenție să
hărțuiască sau să deranjeze pe ceilalți Utilizatori;
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•

pentru a continua expedierea de mesaje prin e-mail către un adresant care a
indicat că nu doreşte să mai primească asemenea mesaje;

•

să expedieze mesaje prin e-mail care conțin informații contrafăcute în titlul de
listing ("packet header") TCP/IP;

•

să expedieze e-mail-uri răuvoitoare, inclusiv, fără a se limita la, mesaje de tip
"mailbombing";

•

să expedieze sau să primească mesaje prin e-mail într-o manieră care încalcă
politicile de utilizare ale altui furnizor de servicii pe Internet.

9.4. Utilizatorul nu are voie să încalce sau să încerce să încalce securitatea Rețelei şi a
Serviciilor Furnizorului, inclusiv, fără a se limita la:
•

accesarea de date care nu îi sunt destinate, pătrunderea într-un server sau cont pe
care respectivul Utilizator nu are permisiunea să îl acceseze;

•

încercarea de a proba, scana sau încerca vulnerabilitatea unui sistem sau a unei
rețele sau de a încălca securitatea acestuia/acesteia sau măsurile de autentificare
fără a fi autorizat în mod corespunzător;

•

încercarea de a interfera cu, de a întrerupe sau a face inutilizabil serviciul de către
un alt Utilizator, gazdă sau rețea, inclusiv, fără a se limita la, mijloace de
supraîncărcare, "flooding", "mailbombing" sau "crashing";

•

declanşarea oricărei acțiuni în vederea obținerii de servicii la care un asemenea
Utilizator nu are dreptul.

9.5. Utilizatorul nu are voie să abuzeze de serviciul Asistență Clienți. Prin abuz în acest
context se înțelege:
•

Apeluri repetate, nejustificate;

•

Apeluri fără legătură cu Furnizorul sau Serviciile sale;

•

Exprimări licențioase, injurioase, amenințări.

10. Suspendare
10.1. Furnizorul va avea dreptul să suspende imediat furnizarea unei părți sau a totalității
Serviciilor:
a) dacă Furnizorul este solicitat să facă acest lucru de către o autoritate competentă;
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b) în cazul în care Utilizatorul întârzie plata sumelor datorate cu 10 zile;
c) în cazul în care Utilizatorul încalcă Politica de utilizare a Serviciilor așa cum este
definită la capitolul 9;
d) în cazul în care Utilizatorul cauzează defecțiuni Serviciilor sau dispozitivelor
Furnizorului.
10.2. Utilizatorul va fi obligat să achite toate sumele datorate, incluzând dar fără 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
perioadă mai mare de 15 de zile calendaristice îndreptățește Furnizorul să rezilieze
Contractul și – în cazurile prevăzute la literele b), c) si d) - sa semnaleze incidentul
comunității furnizorilor de servicii de telecomunicații și acces Internet.
10.3. Suspendarea prevăzută în articolul 10.1 va înceta în termen de două zile lucrătoare,
după ce motivele care au dus la suspendare au încetat să existe.

11. Forța majoră
11.1. Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă.
11.2. Forța majoră include toate evenimentele ce se pot produce după semnarea
Contractului Cadru în afara voinței şi controlului părților, reprezentând un eveniment mai
presus de controlul Părților, care nu se cauzează greșelii sau vinei acestora, care nu putea
fi prevăzut la momentul încheierii Contractului și care face imposibilă executarea și,
respectiv, îndeplinirea Contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie,
revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunciativă.
11.3. Partea care invocă forța majoră este obligată sa comunice în scris, în termen de
maxim 5 zile, celeilalte părți, dovada intervenirii și încetării cazului de forță majoră. Dacă în
termen de trei luni de la data producerii evenimentului, acesta nu încetează, fiecare parte
va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a Contractului, fără ca vreuna
din părți să poată pretinde daune interese.

12. Confidențialitate și prelucrarea datelor personale
12.1. Furnizorul prelucrează datele personale ale Utilizatorului în conformitate cu legea
pentru încheierea și executarea Contractului.

Pagina 9
23.05.2012

Termeni și Condiții Generale

Mai multe detalii pe www.idilis.ro

12.2. Prelucrarea înseamnă utilizarea, stocarea, afișarea, copierea, transmiterea,
interpretarea, editarea și/sau distribuirea de informații către servere locale și/sau
internaționale.
12.3. Utilizatorul este de acord ca Furnizorul să foloseasca datele cu caracter personal, pe
care Utilizatorul le furnizează la încheierea prezentului Contract, pe teritoriul României, să
le transfere în străinătate, către 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 că utilizarea dreptului său de opoziție
echivalează cu imposibilitatea prestării Serviciilor. Astfel, dacă Utilizatorul solicită ca
datele care îl vizează să nu fie prelucrate, transferate sau dezvăluite către terțe părți,
Furnizorul este în drept a înceta prestarea Serviciilor.
12.5. Privind prelucrarea datelor personale, Utilizatorul are următoarele drepturi, după
cum sunt definite în Legea 677/2001 și Legea 506/2004:
•

Dreptul de acces la date;

•

Dreptul de intervenție asupra datelor;

•

Dreptul de a se opune prelucrării datelor;

•

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

•

Dreptul de a se adresa justiției.

13. Legea aplicabilǎ și soluționarea disputelor
13.1. Prezentul Contract urmează a fi guvernat, interpretat și executat în conformitate cu
legile din România.
13.2. În cazul oricărei dispute apărute în legatură cu Contractul se va încerca mai întâi o
soluționare pe cale amiabilă în termen de 15 zile calendaristice.
13.3. Dacă Părțile nu ajung la un acord, fiecare Parte se poate adresa instanței. Părțile
convin ca rezolvarea litigiilor să se realizeze în cadrul instanțelor de drept comun din
București, România.
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14. Încetare
14.1. Contractul încetează la cererea Utilizatorului printr-o notificare adresată în scris către
Furnizor printr-o scrisoare cu confirmare de primire. Dacă notificarea este recepționată
înaintea datei de 15 ale lunii în curs, Furnizorul va da curs rezilierii Contractului la sfârşitul
lunii respective. Dacă notificarea este recepționată după această dată, Furnizorul va
încerca, în limita timpului şi resurselor disponibile, să efectueze deconectarea
Utilizatorului şi rezilierea contractului până la sfârşitul lunii în curs. În cazul în care acest
lucru nu este posibil, deconectarea şi rezilierea se vor face la sfârşitul lunii următoare celei
în care a fost recepționată cererea.
14.2. Furnizorul poate rezilia prezentul Contract, cu o notificare prealabilă de 15 zile, din
motive imputabile Utilizatorului, cum ar fi:
•

Utilizatorul nu își respectă obligațiile din Contract;

•

Pierderea credibilității Utilizatorului prin întârzieri repetate la plată;

•

Utilizatorul efectiv nu are la cunoștință datele de identificare ale titularului de
contract.

14.3. Încetarea Contractului conform art. 14.2 se va produce de plin drept, fără intervenția
instanței judecătorești competente, fără drept de compensație sau despăgubiri.
14.4. În cazul decesului Utilizatorului, Furnizorul poate considera prezentul Contract
reziliat.
14.5. Utilizatorul se obligă să plătească contravaloarea abonamentului, extraopțiunilor și a
Serviciilor consumate până la momentul dezactivării efective.
14.6. Daca EA folosit de Utilizator este inchiriat de la Furnizor, Utilizatorul se obligă să îl
returneze în bună 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
obligă să plătească contravaloarea EA. Returnarea se poate face la oricare dintre punctele
de vânzare ale Furnizorului, pe baza de proces-verbal, sau prin curier – cu confirmare de
primire.
14.7. În cazul încetării prin aplicarea prevederilor articolului 14.1 sau 14.2, dacă EA a fost
vândut Utilizatorului de către Furnizor la un preț subvenționat parțial sau total, iar
Contractul se află în Perioada Minimă, Utilizatorul se obligă să returneze Furnizorului
valoarea subvenției proporțional cu perioada rămasă până la concurența perioadei
minime.
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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 datorează Furnizorului.

15. Dispoziții finale
15.1. Utilizatorul se obligă să comunice imediat Furnizorului orice modificare privind datele
sale de contact, cum ar fi: nume, prenume, adresa, seria și numărul CI, CNP, iar în cazul
persoanelor juridice sau PFA datele persoanei împuternicite să semneze Contractul.
15.2. Planul tarifar poate avea asociat un set de extraopțiuni care pot rămâne active atâta
timp cât Utilizatorul păstrează planul tarifar respectiv sau optează pentru un alt plan
tarifar compatibil cu extraopțiunile în cauză.
15.3. Orice renunțare la orice drept sau remediu în baza prezentului Contract trebuie să fie
făcută în scris. Cu excepția cazului în care se stipulează în mod expres altfel, orice
renunțare va fi efectivă numai în cazul şi scopul pentru care este dată.
15.4. Furnizorul are dreptul să transfere integral sau parțial drepturile și obligațiile sale
unei terțe părți cu notificarea Utilizatorului, dar fără a solicita consimțământul acestuia și
fără ca acesta să aibă dreptul la compensații de orice fel.
15.5. Utilizatorul poate transfera drepturile și obligațiile sale din prezentul Contract numai
cu acordul scris al Furnizorului și numai prin semnarea unui contract de cesiune.
15.6. În înțelesul prezentului Contract, orice notificare/comunicare adresată de o parte
celeilalte va fi considerată valabil împlinită dacă va fi transmisă acestei ultime părți la
adresa comunicată de către aceasta, astfel:
•

prin fax;

•

prin poştă sau curier;

•

prin e-mail;

•

prin pagina web a Furnizorului ( la adresa www.idilis.ro ).

15.7. În cazul comunicării prin e-mail poștă sau curier, notificarea se consideră
recepționată de Furnizor numai când Utilizatorul primește o confirmare de primire a
respectivului mesaj.
15.8. Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părți, în
cazuri de litigii, dacă nu au fost confirmate prin una din modalitățile de mai sus.
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15.9. Fiecare dintre prevederile prezentului Contract este independentă. Dacă orice
prevedere este sau devine nulă sau nu poate fi pusă în executare în orice privință potrivit
legii, aceasta nu va afecta valabilitatea sau punerea în executare a celorlalte prevederi ale
acestui Contract.
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