
 

 
 

 NOTIFICARE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE SERVICII VODAFONE 
 
 

Stimate client, 

  

Ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr.198/2022 prin care se aduc modificări Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări 
ulterioare prin Legea nr. 140/2012, ne îndeplinim obligația legală de a va comunica următoarele modificări 
contractuale, impuse prin legea menționată, în ceea ce privește serviciile de comunicații electronice pe 
care le utilizați în prezent, în baza contractului dintre dumneavoastră și Vodafone România S.A. 
  
Anexa 1 - Condițiile generale ale contractului pentru serviciile fixe și TV se completează după cum urmează: 
  
Vodafone oferă abonamente de telefonie mobilă dedicate persoanelor cu dizabilități vizuale, auditive și/ 
sau de vorbire. Detalii pe www.vodafone.ro - abonamente pentru persoane cu dizabilități. Persoanele cu 
deficiențe de auz și/ sau vorbire pot apela serviciul de urgență SMS 113, conform prevederilor legale în 
vigoare. 

Beneficiile incluse în planul tarifar nu se reportează de la o lună de facturare la alta. 

În cazul achiziționării unui pachet de servicii, clientul are dreptul de a denunța contractul în ceea ce privește 
toate serviciile din pachet, înaintea expirării perioadei contractuale inițiale, atunci când are dreptul de a 
rezilia orice element al pachetului, în cazul nerespectării contractului sau a nefurnizării serviciului de către 
Vodafone. 

În cazul modificării unilaterale a prezentului contract de către Vodafone, Clientul are dreptul de denunțare 
unilaterală a contractului, în baza unei notificări scrise, fără plata niciunor penalități sau despăgubiri, în 
afară de cele aferente echipamentelor terminale subvenționate, dacă decide să le păstreze, conform 
legislației specifice în domeniul comunicațiilor electronice. Notificarea de denunțare unilaterală va fi trimisă 
de Client, în termen de cel mult 30 zile de la primirea informațiilor de la Vodafone legate de modificarea 
unilaterală a contractului. Clientul trebuie să își exercite cu bună-credință dreptul de denunțare unilaterală 
a contractului. Dreptul Clientului de denunțare unilaterală nu este aplicabil în cazurile în care modificările 
propuse sunt exclusiv în beneficiul utilizatorului final, sunt de natură pur administrativă şi nu au niciun efect 
negativ asupra utilizatorului final sau sunt impuse prin efectul legii. Modalitățile prin care Clientul poate 
denunța contractul sunt cele menționate în notificarea primită de Client. În cazul în care Clientul a 
achiziționat un Echipament Terminal la preț promoțional și decide să denunțe unilateral contractul ca 
urmare a modificării unilaterale a clauzelor contractuale conform prevederilor de mai sus, sau ca urmare a 
constatării unor diferențe importante, permanente sau care se repetă la intervale regulate pentru parametrii 
de calitate specifici serviciului de acces la internet, dar decide să păstreze Echipamentul Terminal 
achiziționat la preț promoțional, Vodafone își rezervă dreptul de a percepe o despăgubire pentru 
Echipamentul Terminal subvenționat păstrat, care va fi egală cu cea mai mică valoare dintre valoarea lui 
calculată pro rata temporis față de prețul acestuia convenit la momentul încheierii contractului și valoarea 



 

părții restante din tariful pentru servicii până la încetarea perioadei contractuale inițiale. Dacă plata prețului 
Echipamentului Terminal era stabilită în rate, Clientul va achita, într-o singură tranșă, valoarea ratelor 
neachitate. Clientul poate solicita să achite în continuare lunar ratele rămase. 

 

Clientul poate solicita despăgubiri în cazul în care Vodafone nu reacționează corespunzător la un incident 

de securitate, o amenințare sau o vulnerabilitate; 
 

În cazul în care Vodafone nu reacționează corespunzător la un incident de securitate, o amenințare sau o 
vulnerabilitate, despăgubirile acordate se calculează proporțional cu taxa lunară de abonament și perioada 
în care s-a constatat reacția necorespunzătoare la un incident de securitate, o amenințare sau o 
vulnerabilitate; 
 

Despăgubirile pot fi solicitate în termen de 30 de zile calculat de la data constatării reacției 
necorespunzătoare la un incident de securitate, o amenințare sau o vulnerabilitate; 
 
La nivel de utilizator final, nu se oferă niveluri minime pentru parametrii de calitate specifici pentru 
serviciile de comunicații electronice destinate publicului, cu excepția serviciilor de acces la internet. 

În funcție de tipul de produse și servicii achiziționate și/ sau utilizate, de modul în care au fost utilizate 
produsele și serviciile și, în general, de modul în care s-a interacționat cu Vodafone, categoriile de date 
cu caracter personal pe care le prelucrează Vodafone în calitate de operator de date cu caracter personal 
includ: date de identificare, date de contact, date de cont, date financiare, date privind solvabilitatea, date 
privind calificarea, date privind dispozitivul, date de pe dispozitiv, date de trafic, date de localizare, date 
privind managementul valorii clienților, date de navigare pe internet, date colectate de cookie-uri și 
tehnologii similare, date de autentificare, date privind relația cu clienții, date privind interacțiunea cu 
serviciile, date deduse, date privind starea de sănătate, date privind instalarea tehnică a produselor și 
serviciilor. Mai multe informații se găsesc în Politică de Confidențialitate a Vodafone. 

Prevederile contractuale introduse vor fi aplicate cu prioritate prevederilor contrare existente în contractele 
modificate. 

 

Cu stimă, 
Echipa Vodafone 
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