
ANEXA 2 

EXHIPAMENTE SI SERVICII CONEXE 

 

Art. 1  

1.1. Tarif de instalare Internet: 490 Lei (cu TVA).  

Tariful de instalare va fi achitat de catre Client de indata (dupa punerea in functiune a serviciilor) şi va reprezenta toate 

costurile specificate la instalare în deviz şi în procesul-verbal semnat de ambele Părţi.  

Pentru lucrări şi materiale suplimentare solicitate de Client la instalare/ulterior instalării, Clientul suportă contravaloarea 

acestora, conform devizului întocmit de FIBERMEDIA şi acceptat de Client, cost ce se va regăsi pe factura emisă Clientului. 

Devizul poate include lucrări şi materiale suplimentare, lista integrala a serviciilor şi tarifelor aferente putând fi consultată pe 

site-ul FIBERMEDIA, precum si la Serviciul Clienţi.  

1.2. Manoperă pentru instalarea unui traseu de cablu ce depăşeşte 15m lungime sau manoperă pentru instalarea unei cantităţi 

de mufe ce depăşeşte 1 buc: 85 lei (cu TVA).   

1.3. Contravaloarea cantităţii de cablu (utp/fibra optica) ce depăşeşte 15m lungime: 2 lei/metru (cu TVA).   

1.4. Contravaloarea cantităţii de mufe ce depăşeşte 1buc.: 2 lei/mufa (cu TVA).  

1.5. Indrumare creare adresa e-mail: 45 lei/buc  

1.6. Tarif deplasare intervenţie tehnică pentru interventii nejustificate, din culpa clientului: 85 lei/ora (cu TVA).   

1.7. Tarif de transfer Servicii la o altă adresă: 490 lei (cu TVA).   

1.8. Tarif de recuperare a echipamentelor aflate în custodie/chirie: 30 Lei (cu TVA). Acesta devine aplicabil în cazul în care 

FIBERMEDIA ridică echipamentele aflate în custodia/închiriate Clientului, prin deplasarea unui reprezentant la locuinţa 

Clientului.  

1.9. Tariful de nereturnare a echipamentelor aflate în custodie/chirie, în următoarele cuantumuri, ce va fi datorat de către 

Client, în cazul în care, la încetarea din orice cauza a Contractului, nu returnează echipamentele proprietatea FIBERMEDIA 

şi aflate în custodia sa/ închiriate, în termen de maximum 5 zile de la data încetării Contractului, prevăzut la art. 9.7 din Anexa 

1:  

a. CPE fibra (epon / gpon / media convertor/modem): 250 Lei (cuTVA);  

b. Router WIFI : 230 Lei (cu TVA) 

c. Access Point WIFI: 450 lei (cuTVA) 

d. Switch unmanaged: 100 lei (cuTVA) 

e. CPE WIFI: 600 lei (cuTVA) 

1.10. Tariful de deteriorare echipament este în cuantum egal cu cel de nereturnare şi devine aplicabil în cazul în care se 

constată că respectivul echipament este deteriorat sau distrus din culpa Clientului.  

1.11. Tarif de suspendare temporară la cerere a Serviciilor: pentru suspendarea furnizării oricăruia dintre Servicii pentru o 

perioadă de 3 luni: 30 Lei (cuTVA);  

 

Art. 2 Clientul poate solicita şi contracta lucrări şi materiale suplimentare faţă de Serviciile contractate, lista integrală a 

serviciilor FIBERMEDIA şi tarifelor aferente putând fi consultată pe pagina de internet www.FIBERMEDIA.ro sau telefonic, la 

Serviciul Clienţi.  

 

Art. 3 Preţurile si tarifele indicate în prezentul Contract se aplică exclusiv la Serviciile conexe contractate la data semnării 

acestuia; toate serviciile şi produsele conexe solicitate ulterior de Client vor fi achiziţionate de către acesta la preţurile în 

vigoare la data achizitionarii. 


