ANEXA 1
CONDITII GENERALE ALE CONTRACTULUI
ART. 1 INSTALAREA ŞI ACTIVAREA SERVICIILOR
1.1 Pentru realizarea obiectului Contractului este necesară instalarea Circuitului şi Reţelei la Locuinţa Clientului.
1.2 FIBERMEDIA va instala Circuitul la Locuinţa Clientului în termen de 30 zile de la data semnării Contractului, cu condiţia
ca instalarea să fie posibilă din punct de vedere tehnic la Locuinţa Clientului, sau într-un alt termen, mai mare, în funcţie de
disponibilitatea Clientului, astfel cum este ales de comun acord de către Părţi.
1.3 Clientul declară că este de acord cu instalarea Reţelei şi a Circuitului la Locuinţa Clientului şi că acest lucru nu afectează
structura de rezistenţă a construcţiei şi integritatea acesteia.
1.4 În cazul în care instalarea Circuitului nu este posibilă din punct de vedere tehnic, prezentul Contract devine nul de la data
notificării Clientului, Părţile fiind repuse în situaţia anterioară încheierii acestuia.
1.5 Dacă Circuitul depăşeşte 15m, Clientul va achita FIBERMEDIA contravaloarea tuturor lucrărilor şi materialelor
suplimentare necesare efectuării instalării Circuitului, pe baza unui deviz semnat de Client, conform Anexei 7.
1.6 Clientul poate deţine, în baza Contractului, maximum 1 echipament de fibra (modem), pentru care va fi facturat în
conformitate cu prevederile prezentului Contract.
1.7 Pentru scopul Contractului, termenii de mai jos scrişi cu majuscule au următorul înţeles: „Activarea Serviciilor” reprezi ntă
instalarea Circuitului atestată prin semnarea de către ambele Părţi a procesului-verbal de instalare şi activare a Serviciilor,
conform Anexei 7; „Circuit” reprezintă instalaţia realizată de FIBERMEDIA, pentru furnizarea Serviciilor, pornind de la punct ul
de intrare în Locuinţa Clientului aflat pe proprietatea în discuţie (ex. uşă, poartă, fereastră, etc.), până la modem; „Locuinţa
Clientului” reprezintă locuinţa/locaţia cu scop rezidenţial unde este instalat Circuitul de către FIBERMEDIA şi unde îi sunt
furnizate acestuia Serviciile, în mod autorizat; „Reţea” reprezintă instalaţia aflată în proprietatea FIBERMEDIA, formată din
tronsoane de cablu şi echipamente asociate, pornind de la staţia centrală şi până la punctul de intrare în Locuinţa Clientului
aflat pe proprietatea în discuţie (ex. uşă, poartă, fereastră, etc.), care serveşte la furnizarea Serviciilor către Client.
ART. 2 GARANŢII ŞI PLAŢI ÎN AVANS:
2.1 Învederea instalării şi Activării Serviciilor, FIBERMEDIA poate solicita Clientului, în baza anumitor informaţii interne
referitoare la debite, plata unei sume în cuantum de cel mult 2.000 lei, cu titlu de garanţie pentru executarea obligaţiei de
plată a Serviciilor („Garanţia”).
2.2 În cazul neîndeplinirii de către Client a obligaţiei de plată a Serviciilor, FIBERMEDIA are dreptul de a reţine din Garanţie
orice sume datorate de către Client. FIBERMEDIA va notifica o astfel de reţinere Clientului, iar Clientul este obligat să
reconstituie Garanţia până la cuantumul iniţial, în termen de cel mult 5 zile de la notificarea cu privire la reţinere.
2.3 Garanţia nu este purtătoare de dobânzi şi poate fi returnată Clientului, în baza cererii scrise a acestuia, după o perioadă
de minim 6 luni de la constituire/reconstituire, numai în situaţia în care în acest interval nu a existat nicio încălcare din partea
Clientului a obligaţiilor de plată. Cererea semnată de Client trebuie însoţită de o copie după actul de identitate şi se va depune,
în original, în orice centru FIBERMEDIA, Garanţia urmând a fi returnată în termen 30 de zile calendaristice de la de punerea
acestora.
2.4. Fără a aduce atingere celor de mai sus, la data Activării Serviciilor, FIBERMEDIA poate solicita Clientului să plătească o
sumă de bani cu titlu de plată în avans, calculată în funcţie de serviciile contractate. Suma plătită de Client va fi dedusă
integral din primele facturi emise către Client.
ART. 3. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII
3.1 FIBERMEDIA
3.1.1 Instalarea Circuitului în condiţiile prevăzute în prezentul Contract.
3.1.2 Verificarea, întreţinerea şi remedierea defecţiunilor sesizate, la Circuit sau Reţea. În cazul încare FIBERMEDIA
depistează o defecţiune la Circuit sau la echipamentele conectate la Circuit, din culpa Clientului, ce afecteazăşi alţi clienţi (ex.
perturbaţii în Reţea, etc.),FIBERMEDIA va notifica în acest sens Clientul asupra operaţiunilor ce trebuie executate de Client

şi/sau FIBERMEDIA. Dacă Clientul nu dă curs solicitărilor FIBERMEDIA iar defecţiunea persistă şi după 24 de ore de la
notificare, FIBERMEDIA are dreptul să procedeze la deconectarea Clientului, până la remedierea defecţiunii.
3.1.3 Furnizarea Serviciilor în mod continuu, în condiţiile Contractului, cu excepţia situaţiilor care nu sunt în controlul
FIBERMEDIA, caz în care FIBERMEDIA nu răspunde pentru pagubele rezultate din sau ca urmare a acestor evenimente.
3.1.4 Pentru funcţionarea Serviciilor în condiţii de maximă calitate, FIBERMEDIA recomandă conectarea la Reţea, prin acelaşi
Circuit, a cel mult 1 echipament de fibra optica, limită în care FIBERMEDIA garantează calitatea semnalului.
3.1.5 Asigurarea securităţii şi integrităţii Reţelei şi Serviciilor. Pentru a preveni incidente, ameninţări, vulnerabilităţi sau abuzuri
asupra Serviciilor/Circuitului/Reţelei, FIBERMEDIA poate lua măsurile prevăzute la art.6 din Anexa5.
3.1.6 Măsurarea şi gestionarea traficului în scopul evitării congestiilor, apelând la rute alternative (de back-up), măsuri ce nu
afectează calitatea Serviciilor.
3.1.7 În situaţia în care Clientul apare în evidenţele FIBERMEDIA cu orice debite rezultate din alte contracte cu FIBERMEDIA,
FIBERMEDIA are dreptul să procedeze la restricţionarea şi/sau deconectarea Serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract,
până în momentul în care Clientul va achita toate debitele faţă de FIBERMEDIA.
3.2 CLIENTUL
3.2.1 Să efectueze plata tarifelor aferente Serviciilor, conform Contractului.
3.2.2 Să colaboreze cu FIBERMEDIA pentru asigurarea integrităţii Reţelei şi Circuitului, nepermiţând accesul sau intervenţia
la acestea a altor personae decât reprezentanţii autorizaţi ai FIBERMEDIA.
3.2.3 Să îşi exercite drepturile şi obligaţiile contractuale cu bună-credinţă şi numai în conformitate cu scopul Contractului.
3.2.4 Să permita reprezentanţilor FIBERMEDIA accesul, în condiţiile legii, la Locuinţa Clientului, pentru instalarea Circuitului
la Reţea şi Activarea Serviciilor, precum şi pentru verificarea, întreţinerea sau remedierea defecţiunilor sesizate la Circui t ori
Reţea.
3.2.5 Este de acord cu instalarea Circuitului şi Activarea Serviciilor, precum şi cu lucrările aferente acestora, toate reparaţiile
necesare la Locuinţa Clientului şi la spaţiul unde se află acesta fiind exclusiv în sarcina sa. În nicio situaţie FIBERMEDIA nu
va fi ţinut răspunzător faţă de Client sau terţe Părţi (inclusiv faţă de proprietarul spaţiului care reprezintă sau în care se află
Locuinţa Clientului) pentru orice daună pretinsă rezultând din sau ca urmare a lucrărilor mai sus-menţionate, iar Clientul
garantează FIBERMEDIA prin prezentul Contract despăgubirea FIBERMEDIA pentru orice preţentii, costuri şi cheltuieli în
orice astfel de situaţii.
3.2.6 Să utilizeze Serviciile, Reţeaua şi Circuitul cu bună-credinţă şi numai în scopurile prevăzute în Contract, nemodificând
configuraţia şi componentele acestora şi să anunţe imediat FIBERMEDIA despre orice defecţiune în sistem, deteriorare a
Reţelei/Circuitului, precum şi despre orice situaţii în care se constată furtul de semnal. Clientul va achita contravaloarea
materialelor şi a subansamblurilor distruse/dispărute, precum şi a manoperei aferente pentru refacerea Circuitului/Reţelei.
3.2.7 Clientul nu are drept de redistribuire a Serviciilor şi nu are dreptul de a se conecta singur la Reţea, aceste acţiuni
atrăgând răspunderea penală, materiala şi/sau contravenţională a Clientului.
3.2.8 Intervenţiile neautorizate la Reţea, precum şi orice acţiune a Clientului care poate duce la o scădere a calităţii Serviciilor
ori la deranjarea altui client FIBERMEDIA, atrag deconectarea şi încetarea Contractului de către FIBERMEDIA, cu plata
tuturor despăgubirilor şi penalităţilor aferente, de către Client.
3.2.9 În cazul încheierii Contractului pe o Perioadă Minimă, Clientul se obligă să nu renunţe la Servicii/Contract, sub
sancţiunile prevăzute la art. 9 din prezenta anexă.
3.2.10 Clientul poate obţine informaţii actualizate cu privire la totalitatea serviciilor oferite de FIBERMEDIA şi la totalitatea
tarifelor practicate de FIBERMEDIA prin intermediul serviciului de relaţii cu clienţii, la numărul de telefon 0757-700-700, număr
apelabil cu tarif normal din orice retea, zilnic, de luni până duminică, în intervalul orar 07:00-23:00 (orar care poate fi actualizat
oricând), pe whatsapp la 0757-700-700, prin e-mail la contact@alienstation.ro sau pe pagina de internet a FIBERMEDIA
www.fibermedia.ro

ART. 4 REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR. DESPĂGUBIRI
4.1 Defecţiunile survenite în furnizarea Serviciilor din motive imputabile FIBERMEDIA vor fi remediate în termenele
prevăzuteîn Anexele 4,5,după caz. Remedierea se va efectua doar dacă Clientul nu are debite scadente faţă de FIBERMEDIA
şi se va confirma prin semnarea ordinului de lucru sau telefonic.
4.2 În cazul nerespectării de FIBERMEDIA, din culpa sa exclusivă, a termenului de remediere a defecţiunilor sau a termenului
de conectare iniţială la servicii, Clientul este îndreptăţit la despăgubiri echivalente cu valoarea lunară a Serviciilor afectate,
împărţită la numărul de zile din luna respectivă, înmulţită cu numărul de zile în care Serviciul respectiv nu a fost disponibil
peste termenul asumat.
4.3 Despăgubirile se acordă în situaţiile expres prevăzute în Contract, la solicitarea Clientului, după analizarea acesteia şi se
vor plăti sub formă de ajustare ce se va regăsi pe factura aferentă lunii următoare. Despăgubirile maxime datorate de
FIBERMEDIA într-o lună nu pot depăşi valoarea lunară a Serviciilor în discuţie.
ART. 5 PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A RECLAMAŢIILOR
5.1 FIBERMEDIA asigură preluarea şi soluţionarea reclamaţiilor prin serviciul de relaţii cu clienţii, la numărul detelefon 0757700-700, numar apelabil cu tarif normal, zilnic, de luni până duminică, în intervalul orar 07:00-23:00 (orar care poate fi
actualizat oricând), precum şi prin intermediul altor canale de comunicare cu clienţii. Procedura de tratare şi soluţionare a
reclamaţiilor, precum şi indicatorii de calitate aferenţi Serviciilor, se găsesc pe pagina www.fibermedia.ro. 5.2 Reclamaţiile
Clientului se formulează (i) în scris şi se transmit prin poştă electronică, sau (ii) telefonic. 5.3 Termenul de soluţionare a
reclamaţiilor, altele decât cele privind defecţiunile sau cele privind viteza Serviciului de Internet, este de 30 zile calendaristice;
în cazul depăşirii de către FIBERMEDIA, din culpa sa exclusivă, a termenului asumat de răspuns la reclamaţii, Clientul este
îndreptăţit la despăgubiri echivalente cu valoarea serviciilor contractate, împărţită la numărul de zile din luna respectivă,
înmulţită cu numărul de zile de întârziere peste termenul asumat.
ART. 6 FACTURARE. PLATĂ. CONDIŢII DE PLATĂ
6.1. Plata facturilor se face în lei, TVA inclus.
6.2. Cuantumul abonamentului lunar (diferenţiat pe Servicii), precum şi cuantumul tuturor celorlalte tarife aplicabile se
facturează şi se plătesc în conformitate cu prevederile prezentei anexe.
6.3 Factura va cuprinde, pe lângă alte menţiuni, contravaloarea tarifelor lunare pentru Serviciile contractate pentru perioada
în curs (următoarele 30 de zile calendaristice)
6.4. Plata Serviciilor se face pe baza facturii emise de FIBERMEDIA până la data scadenta, aceasta fiind ultima zi
calendaristica a lunii in curs, pentru care este emisa factura. Clientul poate plăti factura prin toate modalităţile de plată detaliate
pe factură. De la data Activării Serviciilor până la prima factură, Clientul plăteşte tariful lunar aferent Serviciilor, calculat
proporţional cu perioada de timp cuprinsă între data Activării Serviciilor şi data emiterii primei facturi. Clientul poate ef ectua
plata în avans, facturile ce se vor emite lunar pentru Serviciile plătite în avans evidenţiind aceste plăţi. Dacă facturile nu ajung
la Client din motive independente de FIBERMEDIA, acesta nu e exonerat de obligaţia de plată până la termenul scadent. La
cerere, Clientului i se poate înmâna o copie a facturii(lor) curente, în termenul agreat de Părţi, prin e-mail. Clientul poate
contesta valoarea facturilor emise, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, în caz cont rar
aceasta fiind considerată acceptată irevocabil de către Client. Contestarea valorii facturii de către Client nu suspendă obligaţia
de plată a facturii.
6.5. Pentru facturile neplătite până la data scadenţei, Clientul nu va plăti penalităţi de întârziere.
6.6. Facturile se emit gratuit, în format electronic si se comunicã prin mijloace electronice în portalul client.alienstation.ro
si/sau la adresa de postã electronicã (e-mail) specificatã de Client în Contract sau comunicatã prin orice mijloace cãtre
FIBERMEDIA. FIBERMEDIA nu livreaza facturile catre Clienti in format fizic, tiparit, prin posta clasica sau curier.
6.7. Din motive de ordin tehnic, în cazuri exceptionale, factura emisă Clientului va putea include şi regularizari pentru
corectarea unor erori apărute în facturile emise anterior către Client cu privire la calcularea valorii Serviciilor furnizate acestuia
în lunile precedente celei în care a fost emisă factura ce cuprinde corecţii.

6.8 Preţurile indicate în prezentul Contract se aplică exclusiv la Serviciile contractate la data semnării acestuia; toate serviciile
şi produsele solicitate ulterior de Client vor fi achiziţionate de către acesta la preţurile în vigoare la data contractării. Tarifele
pentru serviciile și prețurile produselor FIBERMEDIA sunt exprimate în lei si contin TVA.
ART. 7 SUSPENDAREA LA CERERE A FURNIZĂRII SERVICIILOR
7.1 În cazul în care nu are debite faţă de FIBERMEDIA, Clientul poate solicita suspendarea furnizării Serviciilor pentru o
perioadă de 3 luni în orice interval de 12 luni consecutive din cadrul executării Contractului.
7.2 Clientul va face o solicitare prin intermediul departamentului de relatii cu clientii, telefonic, la 0757-700-700 sau prin email, pe adresa contact@alienstation.ro, în care va menţiona în mod obligatoriu şi data reconectării, şi va achita tariful de
suspendare temporară aferent perioadei solicitate, în cuantumul indicat în Anexa2. Suspendarea va fi realizată începând cu
următorul ciclu de facturare sau începând cu un alt ciclu de facturare viitor, conform înțelegerii Părților, după plata tarifului de
suspendare.
7.3 Anterior expirării perioadei de suspendare, Clientul poate solicita în scris reconectarea Serviciilor, ce va fi efectuată în 24
ore de la inregistrarea cererii de reconectare. În acest caz, FIBERMEDIA nu va rambursa Clientului contravaloarea tarifului
de suspendare.
7.4 Pe durata suspendării, Clientul se obligă să păstreze toate materialele şi echipamentele primite. După expirarea perioadei
de suspendare, reconectarea Serviciilor se va efectua automat.
ART. 8 RESTRICŢIONAREA SERVICIILOR PENTRU NEPLATĂ. RECONECTAREA
8.1 Neplata Serviciilor şi a oricăror alte sume datorate, până la data scadenţei, dă dreptul FIBERMEDIA să procedeze la
restricţionarea Serviciilor. Perioada în care Serviciile sunt restricţionate nu va fi inclusă în Perioada Minimă.
8.2 Clientul ale cărui Servicii sunt restricţionate pentru neplată poate solicita reconectarea după plata tuturor sumelor restante
şi a penalităţilor de întârziere, acesta urmând a fi reconectat în maximum 24 ore de la efectuarea plăţilor restante sau la un
alt termen ulterior convenit de Părţi.
ART. 9 ÎNCETAREA CONTRACTULUI Prezentul Contract poate înceta în oricare dintre următoarele situaţii:
9.1 Prin acordul Părţilor.
9.2 De către oricare dintre Părţi, cu un preaviz scris de 30 de zile, după cum urmează:
9.2.1 în cazul încheierii Contractului pe perioadă nedeterminată: (i) de către FIBERMEDIA, fără plata vreunei penalităţi; sau
(ii) de către Client, numai dacă şi-a îndeplinit la zi toate obligaţiile asumate prin Contract, incluzând dar fără a se limita la plata
Serviciilor de care beneficiază.
9.2.2 în cazul încheierii Contractului pe o Perioadă Minimă, numai după achitarea către cealaltă Parte a unei sume cu titlu de
justă despăgubire pentru încetarea Contractului înainte de termen (“Justă despăgubire”), egală cu contravaloarea tuturor
reducerilor, scutirilor şi/sau beneficiilor de orice fel (ex. reduceri de preţ aferente serviciilor, scutiri sau reduceri applicate la
plata tarifului de instalare sau a altor tarife, produse oferite în cadrul ofertelor promoţionale, reduceri de preţ aplicate
produselor incluse în ofertele promoţionale etc.) acordate Clientului atât la data începerii Contractului cât şi pe perioada de
derulare a acestuia. În cazul Serviciilor contractate sau produselor oferite la preţ redus, reducerea se calculează scăzând
contravaloarea acestora din preţul de listă indicat la Anexa , înmulţit cu numărul de luni scurse din Perioada Minimă până la
data încetării efective a Contractului.
9.3 De către FIBERMEDIA, cu un preaviz scris de 30 de zile şi fără plata Justei despăgubiri dacă încetarea intervine în
Perioada Minimă, sau a oricaror alte penalităţi, după cum urmează:
9.3.1 În cazul în care în termen de 30 zile de la semnarea Contractului Clientul refuză instalarea Circuitului şi/sau Activarea
Serviciilor, Clientul datorând FIBERMEDIA, cu efect imediat, despăgubiri în sumă egală cu contravaloarea lucrărilor de
instalare efectuate de FIBERMEDIA pentru realizarea Reţelei şi Circuitului, după caz.
9.3.2 În una din următoarele situaţii întemeiate: (i) imposibilitatea tehnică de a continua să furnizeze Serviciile la Locuinţa
Clientului, sau (ii) imposibilitatea tehnică de a instala Serviciile transferate, conform art. 12 din prezenta anexă, la o nouă
locaţie a Clientului.

9.3.3 În cazul în care Clientul nu achită toate sumele restante, inclusiv penalităţilede întârziere, mai mult de 90 de zile de la
data restricţionării Serviciilor, FIBERMEDIA poate considera Contractul reziliat de drept, fără notificare, fără intervenţia
instanţei de judecată şi fără vreo altă formalitate suplimentară. Clientul va fi în continuare ţinut la plata tuturor sumelor restante,
a penalităţilor de întârziere înregistrate până la data rezilierii Contractului, precum şi a Justei despăgubiri, dacă restricţionarea
Serviciilor intervine în Perioada Minimă.
9.3.4 La expirarea termenului de 30 de zile Contractul încetează de drept, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără
efectuarea vreunei alte formalităţi, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor de mai sus, după caz.
9.3.5 Încazul în care Clientul încalcă oricare dintre celelalte obligaţii contractuale ale sale, altele decat obligatia de pl ata,
FIBERMEDIA poate înceta Contractul, cu o notificare prealabilă de 30 de zile, cu obligaţia Clientului de achitare a tuturor
despăgubirilor şi penalităţilor aferente. La expirarea celor 30 de zile, Contractul va înceta automat, fără intervenţia instanţei
de judecată şi fără vreo altă formalitate suplimentară. Preveder ileart.9.7 din prezenta anexă se vor aplica în mod
corespunzător.
9.4 De către Client, după cum urmează:
9.4.1 Dreptul de retragere, aplicabil în cazul în care Contractul a fost încheiat la distanţă, prin intermediul telefonului: În termen
de 14 zile de la data încheierii Contractului, Clientul poate înceta Contractul, fără a fi necesară motivarea renunţării şi fără
plata Justei despăgubiri sau a altor penalităţi (cu excepţia contravalorii bunurilor primite, incluse în oferta de Servicii, în cazul
în care acestea sunt deteriorate).
9.4.2 Cu un preaviz scris de 30 de zile şi fără plata Justei despăgubiri (dacă încetarea intervine în Perioada Minimă) din
următoarele motive întemeiate: (i) nefuncţionarea Serviciilor, dovedită prin sesizări de natură tehnică având ca obiect
defecţiuni diferite, înaintate de cel puţin 2 ori consecutive într-un interval de 30 de zile şi confirmate împreună cu
FIBERMEDIA, prin existenţa interacţiunilor şi a cazurilor evidenţiate în contul Clientului; sau (ii) în situaţia schimbării
domiciliului (în cazul vânzării spaţiului unde sunt instalate Serviciile sau al mutării din localitate, dovedită cu o copie după
contractul de vânzare-cumpărare aferent sau cu actul de identitate în care este înscrisă noua reşedinţă), cu condiţia ca
furnizarea Serviciilor la noua adresă să nu fie posibilă din punct de vedere tehnic, conform constatărilor FIBERMEDIA.
Încetarea va opera numai după plata de către Client a tuturor sumelor restante şi neachitate, precum şi după returnarea
tuturor echipamentelor oferite în custodia/ chiria sa de FIBERMEDIA sau după plata contravalorii acestora, la preţul de listă
din Anexa 2 sau 3, după caz.
9.5. În toate cazurile în care este necesar un preaviz scris din partea Clientului, acesta poate fi transmis în una dintre
următoarele modalități: (i) prin e-mail, de pe adresa de e-mail a Clientului înregistrată în baza de date a FIBERMEDIA, către
contact@alienstation.ro. Încazul existenței unor neconcordanțe sau suspiciuni legate de identitatea persoanei care a formulat
cererea de încetare, FIBERMEDIA poate solicita Clientului informații suplimentare de identificare, inclusiv identificarea
Clientului într-un punct de lucru FIBERMEDIA.
9.6 În cazul decesului Clientului, dovedit de către solicitant cu o copie după certificatul de deces. În acest caz nu se datorează
Justa despăgubire.
9.7 Fără a aduce atingere altor prevederi din Contract: (i) în orice situaţie în care acesta încetează din culpa/iniţiativa
Clientului, înainte de expirarea Perioadei Minime, Clientul este obligat să achite Justa despăgubire precum şi suma rămasă
până la acoperirea contravalorii integrale a tuturor produselor incluse în pachetul de Servicii ales, după caz, la valoarea
specificată în Anexa 3; (ii) în orice situaţie în care acesta încetează din orice cauză, Clientul va returna în maxim 5 zile toate
echipamentele oferite în custodia/ chiria sa de FIBERMEDIA, în caz contrar Clientul datorând FIBERMEDIA contravaloarea
acestora, la preţul de listă din Anexa 2, obligaţia de plată devenind scadentă cu efect imediat la expirarea celor 5 zile.
9.8 Încetarea Contractului nu are efecte asupra obligaţiilor devenite anterior scadente între Părţi.
ART. 10 MODIFICAREA CONTRACTULUI:
10.1 FIBERMEDIA are dreptul de a modifica unilateral oricare dintre tarife, în sens crescător, în funcţie de evoluţia pieţei (ex:
modificări privind plata drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, costul licenţelor de comunicaţii electronice, taxe sau
impozite suplimentare asupra exploatării Reţelei precum şi asupra furnizării Serviciilor, etc.), structura şi caracteristicile
oricăruia dintre Servicii, în funcţie de factori relevanţi (ex.posibilităţile proprii de dezvoltare, evoluţia pieţei, modificările
normelor aplicabile, decizia CNA sau a altor autorităţi, sondaje de audienţă efectuate de FIBERMEDIA/alte instituţii
specializate, etc), precum şi oricare altă prevedere din prezentul Contract, cu respectarea art. 10.2 de mai jos.

10.2 În oricare din situaţiile de mai sus, în conformitate cu şi în condiţiile art. 51 alin. (7) din O.U.G. nr. 111/201, FIBERMEDIA
va comunica Clientului în avans, în mod individual, intenţia sa şi modificările ce urmează a fi efectuate. În termen de 30 de
zile de la data primirii notificării, Clientul poate denunţa cu bună-credinţă Serviciul afectat sau Contractul, după caz, în situaţia
în care nu este de acord cu modificările ce urmează a fi efectuate de către FIBERMEDIA, fără plata niciunor penalităţi sau
despăgubiri.
10.3 Clientul poate solicita modificarea Serviciilor, cu condiţia achitării la zi a sumelor scadente către FIBERMEDIA şi, dacă
e cazul, a Justei despăgubiri, prin semnarea unui nou contract sau a unui act adiţional, după caz.
Art. 11 CESIUNEA CONTRACTULUI.
Contractul sau oricare dintre drepturile şi obligaţiile din acesta pot fi cesionate de către FIBERMEDIA către un terţ, cu condiţia
preluării de către terţ a garanţiilor şi răspunderilor din Contract, iar Clientul consimte prin prezentul Contract, în mod anticipat,
cu privire la cesiune.
Art. 12 SCHIMBAREA ADRESEI FURNIZĂRII SERVICIILOR.
Pe baza unei cereri scrise, Clientul poate solicita transferul Contractului la o nouă adresă (dacă tehnic este posibilă instalarea
Circuitului şi Activarea Serviciilor la aceasta), după plata tarifului de transfer prevăzut în Anexa 2, cu obligaţia achitării
contravalorii eventualelor lucrări suplimentare aferente transferului, conform devizului şi numai în cazul în care Clientul f ace
dovada schimbării adresei la care sunt furnizate Serviciile prin prezentarea, pe lângă alte documente doveditoare relevante,
a unei adeverinţe emise de către asociaţia de proprietari de la noua adresă.
ART. 13 ALTE CLAUZE.
13.1 Forţa majoră, aşa cum este definită de Codul civil, dovedită cu acte eliberate de autorităţile în drept înlătură răspunderea
Părţii care o invocă.
13.2 Fiecare Parte răspunde pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor sale, în condiţiile dreptului comun şi ale Contractului.
13.3 Orice dispute izvorâte din interpretarea, neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a Contractului, vor fi
soluţionate pe cale amiabilă, în caz contrar aceastea urmând a fi soluţionate de instanţa competentă din Constanta. De
asemenea, în acest sens, Clientul se poate adresa în scris şi ANCOM.
13.4 Clientul va notifica în scris FIBERMEDIA cu privire la orice modificare a datelor sale, sub sancţiunea inopozabilităţii
acestora faţă de FIBERMEDIA. În ce priveşte modificările privitoare la Locuinţa Clientului, prevederile art. 12 se vor aplica în
mod corespunzător.
13.5 În cazul în care oricare prevedere din Contract devine, din orice motiv, inaplicabilă, nulă sau imposibil de executat,
conform legii, acest lucru nu va afecta nicio altă prevedere a acestuia, iar Contractul va fi interpretat ca şi cum prevederea
respectivă nu ar fi fost scrisă în Contract. Părţile vor depune toate eforturile rezonabile în scopul înlocuirii prevederii nule sau
inaplicabile cu o prevedere valabilă şi aplicabilă care, în măsura permisă de lege, produce acelaşi efect sau un efect
echivalent.

