
La ce trebuie să fii atent când îţi alegi operatorul telefonic?
• Alegerea reţelei – atenţie la aria de acoperire respectiv 

la serviciile incluse;
• Înainte de contract – trebuie să citiţi şi să înţelegeţi 

fiecare articol al contractului înainte de a-l semna;
• Atenţie la costuri – aveţi mare atenţie la convorbirile 

incluse, la perioada în care sunt valabile, reţelele în 
care sunt valabile şi nu uitaţi de costul convorbirilor în 
străinătate;

• Dacă aveţi probleme sau dacă nu înţelegeţi ceva, 
contactaţi un operator de telefonie mobilă care să 
vă lămurească în toate problemele şi 
neînţelegerile dumneavoastră;

• Atenţie la aparate – veţi putea găsi 
prin pieţe oferte de telefoane mobile 
tentante, dar, aveţi mare grijă ca acestea 
să funcţioneze în reţeaua dumneavoastră, să vi se ofere 
garanţie, respectiv să-l încercaţi înainte de a-l cumpăra.

 
Ştiai că ai posibilitatea de aschimba operatorul de 
telefonie fixa sau mobila, într-o singură zi lucrătoare, fără 
a schimba numărul de telefon?
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Ce ar trebui să ştii atunci când călătoreşti 
şi foloseşti serviciul de roaming? 

• efectuarea unui apel nu poate costa mai mult de 35 de 
cenţi şi primirea unui apel nu poate costa mai mult de 
11 cenţi (fără TVA).

• trimiterea unui SMS din străinătate costă nu mai mult 
de 11 cenţi (fără TVA). Primirea unui SMS în altă ţară a 
UE va rămâne gratuit.

Atentie! în momentul trecerii granitei intr-un Stat 
Membru UE, clientii primesc un SMS prin care sunt 
informati asupra preturilor pe care le vor plati pentru 
initierea sau primirea unui apel, pentru SMS si pentru 
roamingul de date.  În cazul în care ai serviciul Roaming 
activat şi te afli într-o zonã de graniţã, îţi recomandãm 
sã selectezi manual reţeaua sau sǎ dezactivezi serviciul 
Roaming, pentru a evita înregistrarea telefonului într-o 
reţea din ţara vecinã, din cauza fluctuaţiilor de semnal.
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