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CONDITII GENERALE - PARTEA a II - a
1. Obiectul Contractului
1.1. Termenii si conditiile de furnizare a serviciilor care fac obiectul contractului sunt reglementate in cuprinsul conditiilor generale, in cuprinsul
clauzelor specifice fiecarui serviciu, in anexele acestora care fac parte integranta din contract si sunt denumite in continuare impreuna „Contractul”.
Beneficiarul declara ca si-a insusit si a luat cunostinta de continutul intregului Contract, care include conditiile generale, clauzele specifice, anexele
si se obliga sa le respecte in totalitate. Potrivit acordului de vointa al partilor, RCS&RDS va putea modifica si/sau actualiza oricand conditiile
generale si/sau conditiile specifice si/sau anexele in cazul modificarii dispozitiilor legale si/sau a normelor interne ale RCS&RDS, precum si in cazul
modificarii conditiilor de furnizare a serviciilor, varianta actualizata si in vigoare putand fi consultata de catre Beneficiar in oricare dintre punctele de
prezenta RCS&RDS sau prin accesarea paginii de internet www.digiromania.ro .
1.2. Furnizarea serviciilor care formeaza obiectul prezentului contract este condiţionata de plata contravalorii abonamentului lunar pentru fiecare
dintre serviciile contractate, a tarifelor pentru alte servicii prestate, pentru apelurile realizate ca urmare a utilizarii serviciilor de telefonie fixa si/sau
mobila, care depasesc sau nu intra in continutul ofertei RCS&RDS, a oricaror servicii aditionale furnizate Beneficiarului, precum si a penalitatilor de
intarziere sau de orice alta natura datorate conform prevederilor contractului.
2. Durata contractului

2.2. Daca nicio parte nu notifica intentia de incetare a Contractului cu minimum 60 zile inainte de expirarea Duratei Initiale, prezentul contract se
prelungeste tacit pentru perioade succesive egale cu Durata Initiala, numite Durate Extinse. Incetarea contractului la finalul Duratelor Extinse se
realizeaza cu notificarea intentiei de incetare a Contractului cu minimum 60 zile inainte de expirarea Duratei Extinse.
3. Tarife şi modalităţi de plată
3.1. Beneficiarul a primit toate informatiile in legatura cu tarifele, preturile si taxele aplicabile. Tarifele, preturile si taxele valabile in fiecare moment,
pentru fiecare serviciu, echipament sau destinatie, dupa caz, vor putea fi consultate fie la sediul RCS&RDS, fie accesand pagina de internet
www.digiromania.ro , fie la numerele de telefon ale serviciului de relatii cu clientii.
3.2. Beneficiarului nu ii vor fi aplicabile in mod automat ofertele pe care RCS&RDS le va promova dupa semnarea contactului, decat daca
RCS&RDS stabileste in mod expres ca noile oferte sunt aplicabile tuturor beneficiarilor sau anumitor categorii de beneficiari.
3.3. RCS&RDS va emite factura aferenta serviciilor, care va include contravaloarea abonamentelor si a serviciilor prestate. Pentru tarifele prevazute
in euro, facturarea lor se va face la cursul de schimb oficial comunicat de BNR, valabil in ziua facturarii. Perioada pentru care se vor factura
serviciile mentionate in sectiunea III va incepe cu:
a. data activarii serviciilor, conform inregistrarilor RCS-RDS, pentru servicii nou contractate ca urmare a incheierii prezentului contract;
b. data de intai a lunii urmatoare semnarii prezentului contract, in cazul in care Clientul a beneficiat de servicii de televiziune (CATV si DTH) prin
incheierea unui contract anterior de furnizare de servicii de comunicatii electronice, care au fost modificate prin incheierea prezentului contract;
c. data de intai a primei luni dupa data activarii serviciilor in noua locatie, in cazul in care Clientul a beneficiat de servicii pe infrastructura terestra
prin incheierea unui contract anterior de furnizare de servicii de comunicatii electronice pentru care se modifică adresa unde acestea sunt furnizate
prin incheierea prezentului contract; pentru luna in care are loc relocarea se considera ca serviciile au fost prestate integral la adresa initiala, in baza
vechiului contract;
d. data de intai a lunii urmatoare semnarii prezentului contract, daca aceasta semnare are loc in intervalul 1-10 al lunii, respectiv data de intai a celei
de-a doua luni care urmeaza semnarii prezentului contract daca aceasta semnare are loc dupa data de 10 a lunii, in cazul in care Clientul a
beneficiat de servicii active de acces internet si transmisii de date prin incheierea unui contract anterior de furnizare de servicii de comunicatii
electronice, care au suferit alte modificari decat schimbarea adresei de furnizare prin incheierea prezentului contract;
e. data de intai a lunii urmatoare semnarii prezentului contract, daca aceasta semnare are loc in intervalul 1- 8 al lunii, respectiv data de intai a celei
de-a doua luni care urmeaza semnarii prezentului contract daca aceasta semnare are loc dupa data de 8 a lunii, in cazul in care Clientul a beneficiat
de servicii active de telefonie fixa sau mobila prin incheierea unui contract anterior de furnizare de servicii de comunicatii electronice, care au suferit
alte modificari decat schimbarea adresei de furnizare prin incheierea prezentului contract.
3.4. In cazul serviciilor de telefonie, stabilirea duratei apelului se face la intervale de câte saizeci de secunde. Minutele incluse neutilizate într-o lună
nu se reportează, iar depasirea numărului de minute incluse dintr-o luna se va plăti conform tarifelor RCS&RDS. Daca RCS&RDS nu poate emite
factura in perioada imediat urmatoare consumului, acesta va putea emite si transmite factura pentru plata in perioadele urmatoare.
3.5. Beneficiarul isi asuma sa suporte si orice cheltuieli efectuate pentru notificarea, obtinerea unei hotarari si executarea hotararii respective,
precum si sa suporte celelalte consecinte ale neplatii contravalorii serviciilor la Termenul de plata, cum ar fi, includerea datelor sale in bazele de
date privind solvabilitatea si la birourile de credit. În cazul devalorizării leului în raport cu EURO cu mai mult de 2% faţa de cursul din data facturării,
RCS&RDS poate include diferenţa de curs valutar în factura din luna sau perioada următoare.
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2.1. Pentru orice noua locatie la care Beneficiarul solicita furnizarea de servicii pe durata de valabilitate a Contractului, durata minima este de 12
(douasprezece) luni de la data inceperii furnizarii serviciilor in locatia respectiva. In cazul in care Beneficiarul solicita incetarea furnizarii serviciilor la
oricare dintre locatiile instalate inainte de expirarea duratei minime de douasprezece luni, dispozitiile art.4.5 din Conditiile Generale - Partea I se vor
aplica in mod corespunzator.
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3.6. Daca Beneficiarul nu achita contravaloarea facturii la Termenul de plata, RCS&RDS poate suspenda furnizarea serviciilor către Beneficiar
începând cu ziua urmatoare, până când Beneficiarul va achita toate datoriile către RCS&RDS. Pe perioada suspendării serviciilor ca urmare a
neefectuării plăţii de către Beneficiar, acesta nu va fi exonerat de plata abonamentului lunar.

3.8. In cazul serviciilor mentionate la sectiunea III care inceteaza la cererea Beneficiarului, cu respectarea tuturor obligatiilor contractuale, perioada
pentru care se realizeaza facturarea abonamentului lunar inceteaza incepand cu:
- data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc semnarea actului aditional de incetare, pentru actul aditional de incetare semnat in intervalul 110 al lunii si
- data de intai a celei de-a doua luni care urmeaza dupa data semnarii actului aditional de incetare, pentru actul aditional de incetare semnat dupa
data de 10 a lunii.
4. Principalele drepturi si obligatii ale partilor
4.1. Principalele drepturi si obligaţii ale RCS&RDS:
4.1.1. RCS&RDS va instala, in termen de 30 zile lucratoare sau intr-un termen agreat cu Beneficiarul, una sau mai multe conexiuni la reteaua de
comunicatii electronice operata de RCS&RDS in vederea furnizarii serviciilor fixe de comunicatii. Termenul de instalare se va extinde cu perioada în
care Beneficiarul nu poate fi contactat, nu este disponibil, nu asigura accesul pentru instalare sau nu are obţinute toate autorizaţiile necesare. In
cazul in care Beneficiarul refuza instalarea unui serviciu contractat sau instalarea nu se poate realiza din motive tehnice, RCS & RDS are dreptul de
a solicita schimbarea serviciilor active asociate serviciului neinstalat cu alte servicii disponibile in oferta comerciala RCS & RDS. In cazul in care
Beneficiarul nu accepta schimbarea serviciilor asociate, RCS & RDS isi rezerva dreptul de a inceta furnizarea serviciilor asociate serviciului
neinstalat.
Pentru serviciile care nu necesita conectare fizica a infrastructurii, termenul de activare este de 48 de ore de la data predarii echipamentului de
conectare.
4.1.2. RCS&RDS va asigura supervizarea continuă a serviciilor de comunicatii electronice furnizate in baza prezentului contract, asigurand operarea
reţelelor sale publice de comunicaţii electronice 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an, astfel încât reţelele de comunicaţii
electronice operate să funcţioneze în parametrii stabiliţi prin actele normative care reglementează această activitate.
4.1.3. RCS&RDS nu va fi responsabil pentru nicio întrerupere rezultată din cauze ce exced controlului său şi nici pentru distrugerile sau pagubele
pe care Beneficiarul le-ar putea suferi din aceste cauze. În cazul producerii unor distrugeri sau pagube datorate oricaror cauze de acest gen, pierderile
sunt suportate de partea care le-a suferit, cu exceptia cazului in care se prevede altfel in cuprinsul prezentului contract.
4.1.4. In cazul nefunctionarii oricarui serviciu, RCS & RDS va remedia eventualele defectiuni reclamate de catre client la Departamentul Relatii
Clienti in cel mult 48 ore. Interventia si remedierea defectiunilor sunt conditionate de achitarea de catre Beneficiar a tuturor obligatiilor prevazute in
Contract sau in alte contracte incheiate intre Beneficiar si RCS&RDS. Termenul de remediere a eventualelor defectiuni reclamate de catre
Beneficiar poate fi depasit, daca defectiunile reclamate sunt generate de oricare dintre urmatoarele cauze:
(a) inoperabilitatea retelelor terestre nationale si internationale care asigura furnizarea unuia sau mai multor servicii ce formeaza obiectul prezentului
contract;
(b) intreruperii accidentale sau programate a alimentarii cu energie electrica sau in cazul variatiilor mari ale energiei electrice sau in cazul
disfunctionalitii ori avariererii echipamentelor furnizorului de energie electrica sau ale altor furnizori ai RCS&RDS;
(c) interferentelor cu alte sisteme de comunicatii electronice, bruiajelor etc. indiferent daca astfel de comunicatii sunt autorizate ori neautorizate sau
in cazul afectarii calitatii comunicatiilor electronice datorita conditiilor atmosferice sau unor intreruperi ale legaturilor cu alte retele de comunicatii,
precum si in cazul cand calitatea semnalului receptionat este sub limita parametrilor tehnici stabiliti potrivit standardelor in vigoare;
(d) Distrugerilor, degradarilor, furturilor sau oricaror altor interventii neautorizate ale Beneficiarului sau ale altor persoane asupra retelei,
echipamentelor sau componentelor oricarei retele de comunicatii a RCS&RDS si în mod special datorita racordarilor frauduloase, racordarii de catre
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3.7. Atât în momentul contractarii oricarui serviciu, cât si oricând în cursul derularii contractului, pentru garantarea îndeplinirii de catre Beneficiar a
obligatiilor asumate, RCS&RDS va putea cere Beneficiarului, iar acesta din urma se obliga sa plateasca societatii RCS&RDS o suma de bani în
numerar sau prin virament bancar, cu titlu de garantie ori cu titlu de avans sau de depozit pentru oricare sau pentru toate serviciile care fac obiectul
contractului. Constituirea garantiei sau plata avansului ori a depozitului pot fi cerute în oricare dintre urmatoarele situatii: (i) când Beneficiarul nu
preda toate documentele solicitate de RCS&RDS pentru încheierea contractului; (ii) când exista datorii ale Beneficiarului catre RCS&RDS sau catre
terti în baza oricarui contract al Beneficiarului încheiat cu RCS&RDS sau cu terti, indiferent daca acel contract este în vigoare sau nu; (iii) când
Beneficiarul nu are solvabilitatea necesara pentru a face fata obligatiilor ce deriva din acest contract sau din alte contracte; (iv) când Beneficiarul
intarzie sa-si îndeplineasca obligatiile fata de RCS&RDS sau fata de terti; (v) când exista riscul de Frauda, când exista indicii de utilizare ilicita a
oricarui serviciu sau când nu este utilizat oricare serviciu; (vi) când exista diferente semnificative între media consumului lunar si consumul realizat
într-o perioada, (vii) în cazul suspendarii/dezactivarii oricarui serviciu (viii) în cazul încalcarii de catre Beneficiar a prezentului Contract; (ix) in cazul
in care Beneficiarul solicita furnizarea anumitor Servicii suplimentare aferente serviciului de telefonie mobila. Enumerarea de mai sus este
exemplificativa si nu împiedica RCS&RDS sa stabileasca si alte cazuri/situatii similare ce justifica adoptarea masurilor prevazute în aceasta clauza.
Daca se solicita constituirea garantiei la încheierea contractului, Beneficiarul se obliga sa achite garantia înainte de perfectarea contractului, iar în
cazul solicitarii constituirii garantiei sau a platii avansului ori a depozitului pe perioada derularii contractului, Beneficiarul se obliga sa plateasca
suma ceruta de RCS&RDS în termen de 1 (una) zi de la data cererii. Daca Beneficiarul nu achita suma ceruta de catre RCS&RDS, RCS&RDS va
putea suspenda imediat furnizarea oricarui sau a tuturor serviciilor oferite Beneficiarului inclusiv în baza altor contracte.
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Beneficiar a unor echipamente necorespunzatoare, a unui numar mai mare de receptoare/echipamente decât cel declarat si/sau pentru care
instalatia interioara nu este realizata de catre RCS&RDS;
(e) neasigurarea accesului RCS&RDS in locatia Beneficiarului, la instalatia individuala a acestuia sau la reteaua de comunicatii situata in partile
comune ale imobilelor care au astfel de spatii;
(f) modificarea acordurilor internationale, a legislatiei nationale sau a in cazul unor decizii ale autoritatilor statului cu implicatii asupra furnizarii
oricarui serviciu care face obiectul contractului;
(g) utilizarii de catre Beneficiar a unor programe, echipamente, aparate sau componente necorespunzatoare sau incompatibile cu serviciile furnizate
de RCS&RDS;
(h) cazurilor fortuite sau de forta majora, precum si/sau in cazul altor situatii asemanatoare generate de cauze obiective.
Neîndeplinirea culpabila a obligaţiei de remediere a defectiunilor, dă dreptul Beneficiarului să solicite, în scris, reducerea proporţională a
abonamentului, pentru perioada care depăşeşte termenul contractual de remediere.
4.1.5. Buna funcţionare a serviciilor este conditionata de utilizarea corecta de catre Beneficiar a echipamentelor recomandate de către RCS&RDS.
4.1.6. RCS&RDS va asigura serviciul de dispecerat. Beneficiarul este de acord ca reclamatiile formulate sa fie inregistrate.

4.1.8. RCS&RDS este singurul beneficiar al licentelor si drepturilor referitoare la operarea sistemului de comunicatie RCS&RDS pe care il detine si care
poate fi reamplasat doar de catre RCS&RDS.
4.1.9 Alte drepturi si obligatii sunt detaliate in cadrul clauzelor specifice de furnizare a serviciilor (Anexa 3).
4.2. Principalele drepturi si obligaţii ale Beneficiarului:
4.2.1. Beneficiarul înţelege în mod explicit faptul că RCS&RDS este singurul îndreptăţit să execute lucrări de instalare, întreţinere, reparaţii şi orice
alte intervenţii asupra reţelelor de comunicatii operate pentru a le menţine în parametri de funcţionare.
4.2.2. Beneficiarul se obligă sa obţină pe propria cheltuială orice autorizaţii, avize sau alte aprobări necesare pentru instalarea, bransarea locatiei
acestuia la reţeaua de comunicatii electronice a RCS&RDS si/sau pentru furnizarea oricaror servicii ce formeaza obiectul prezentului contract.
4.2.3. Beneficiarul va anunţa dispeceratul RCS&RDS imediat ce constată apariţia unei defecţiuni a reţelei. Pentru remedierea defectiunilor
reclamate de Beneficiar, acesta va asigura accesul RCS&RDS la instalaţia interioară din imobilul unde este furnizat serviciul, precum şi la reţeaua
de comunicaţii situată în părţile comune ale imobilului în care este furnizat oricare dintre servicii. Prin prezentul contract, Beneficiarul îşi exprimă în
mod neechivoc acordul irevocabil pentru efectuarea tuturor lucrărilor de instalare a cablurilor, echipamentelor de comunicatii electronice şi a
materialelor accesorii reţelei în, pe, deasupra sau sub imobil şi anexele sale, inclusiv în părţile comune ale imobilului în care este furnizat
Beneficiarului orice serviciu de comunicatii de catre RCS&RDS.
4.2.4. Beneficiarul se obligă să nu utilizeze în afara sistemului, să nu copieze şi să nu dezvăluie terţilor nicio aplicaţie software şi/sau know-how
implementate de RCS&RDS. Beneficiarul va fi responsabil pentru toate daunele şi reclamaţiile rezultate din încălcarea acestei prevederi.
4.2.5. Beneficiarul se obligă ca, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, să nu facă nici un act de dispoziţie, să nu închirieze şi să nu
transmită folosinţa asupra bunurilor primite in custodie sau neachitate integral, asupra echipamentelor sau asupra altor bunuri aflate în proprietatea
RCS&RDS şi se obligă să utilizeze aceste bunuri ca un „bun proprietar”, să nu le deterioreze şi să nu intervină în interiorul acestora sau asupra
sigiliilor aplicate. Beneficiarul se obligă să suporte orice risc de genul distrugerii, furtului, pieirii oricaror bunuri primite de la RCS&RDS (inclusiv a
oricarei cartele sim sau smartcard) şi îl va despăgubi pe RCS&RDS în conformitate cu dispozitiile condiţiilor generale si/sau specifice ori potrivit
proceselor verbale de predare-primire, dupa caz.
4.2.6. Beneficiarul se obligă ca, în cazul mutării la o altă adresă să solicite transferul contractului la noua sa adresă, urmand sa plăteasca orice
eventuala taxa de transfer, precum şi costul lucrărilor de conectare a noii locaţii la reţeaua RCS&RDS, care îşi rezervă dreptul să refuze transferul
contractului, dacă acesta este prea oneros sau nu este posibil ori nu se justifică din punct de vedere comercial, tehnic, economic, juridic etc.
4.2.7. Beneficiarul se obliga sa nu utilizeze niciun serviciu furnizat de RCS&RDS in vederea comiterii de Fraude, de acte sau fapte de natură
penală, contravenţională sau care contravin ordinii publice ori bunelor moravuri sau care sunt de natura sa produca prejudicii unor terti sau societatii
RCS&RDS.
4.2.8. Beneficiarul nu poate solicita, pentru niciuna dintre locatiile la care ii sunt furnizate serviciile, inainte de expirarea duratei minime contractuale,
modificarea serviciilor de acces internet si/sau comunicatii de date prin trecerea la servicii cu valoare tarifara inferioara valorii serviciilor contractate
initial sau pe parcursul derularii contractului.
4.2.9. Beneficiarul se obliga sa achite contravaloarea serviciilor ce formeaza obiectul prezentului Contract la Termenul de plata.
4.2.10. Beneficiarul se obliga sa nu foloseasca echipamente terminale care nu sunt agreate de catre RCS&RDS, sa nu modifice şi sa nu intervina
asupra echipamentelor sau asupra altor instalatii realizate de catre RCS&RDS pentru asigurarea functionarii serviciului.
4.2.11 Beneficiarul se obliga sa nu furnizeze catre terti serviciile care fac obiectul prezentului contract. In cazul in care Beneficiarul doreste acest
lucru, se obliga sa ceara acordul scris al RCS&RDS inaintea inceperii furnizarii serviciilor. Clauzele prezentului articol sunt aplicabile indiferent daca
S.C. RCS & RDS S.A.
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4.1.7. RCS&RDS nu poate fi obligat să asigure furnizarea unuia sau mai multor servicii, dacă nu este posibila furnizarea din punct de vedere tehnic,
juridic sau dacă ar contraveni legislaţiei sau daca ar deveni mai oneroasa decat la data incheierii prezentului contract.
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distribuirea serviciilor catre terti se face prin sistemul RCS&RDS sau prin alta infrastructura. Orice actiuni ale Beneficiarului in sensul incalcarii
clauzelor prezentului articol vor fi considerate fraude.
4.2.12 Frauda este definita ca orice comunicatie de voce, fax, sms, video sau date realizata prin utilizarea retelei si/sau a echipamentelor
RCS&RDS, care nu este realizata in interes propriu sau care este realizata in scopul obtinerii de avantaje materiale, inclusiv in cazul oricarei vanzari
a serviciului, precum si in cazul provocării de daune RCS&RDS sau unor terţi sau daca scopul ori efectul realizarii comunicatiei este generarea unor
deranjamente în reţeaua RCS&RDS sau a altor operatori. Prevederile referitoare la frauda se aplica serviciului/serviciilor la care fac referire si numai
din momentul de la care acestea sunt achizitionate de catre Beneficiar.

5.1. Incetarea Contractului la expirarea Duratei Initiale sau Extinse, dupa ca, are loc cu indeplinirea obligaţiilor asumate de catre partea care solicita
denuntarea contractului pana la momentul cand acesta urmeaza sa-si inceteze efectele, inclusiv obligatia Beneficiarului de a plati pretul
echipamentelor cumparate in rate si neplatite integral. In cazul in care Beneficiarul intelege sa denunte unilateral contractul, in cursul Duratei Initiale
sau al Duratei Extinse, dupa caz, cu aplicarea art. 4.5. din Conditiile Generale - Partea I, va transmite catre RCS&RDS o notificare in acest sens, cu
cel putin 60 (saizeci) de zile inainte de data la care urmeaza a inceta contractul.
5.2. Daca sunt furnizate mai multe servicii in baza prezentului contract, iar pe parcursul derularii acestuia oricare parte doreste incetarea furnizarii
numai a unuia sau mai multor servicii care fac obiectul contractului, cu mentinerea in vigoare a contractului pentru celelalte servicii contractate,
incetarea oricarui serviciu poate avea loc in conditiile prevazute pentru incetarea contractului, aplicandu-se prin analogie clauzele art.4 din Conditiile
Generale - Partea I.
6. Confidenţialitatea
6.1. Partile nu pot dezvălui informaţii conţinute de acest Contract fără consimţământul prealabil al celeilalte părţi.
6.2. Nici o parte nu o poate opri pe cealaltă să furnizeze informaţii cerute în baza unor solicitări din partea autorităţilor oficiale sau potrivit
procedurilor legale.
6.3. Beneficiarul nu poate dezvălui unor terţi nicio informaţie referitoare la acest Contract, pe perioada derularii contractului si timp de 1 an de la
incetarea acestuia.
7. Notificări
7.1. Exceptând cazurile reglementate expres în alt mod, toate notificările şi comunicările vor fi făcute în scris şi trimise la adresele mentionate in
Contract. RCS&RDS poate transmite notificari Beneficiarului inclusiv prin fax, e-mail, sms, prin intermediul oricarui program transmis de RCS&RDS,
prin publicari intr-un cotidian cu aparitii la nivel national, prin propria pagina de internet sau prin orice alt mijloc de comunicare.
7.2. Fiecare parte se obliga sa notifice in timp util cealalta parte cu privire la orice modificare a adresei de corespondenta si a celorlalte date de
contact prevazute in contract. In cazul neindeplinirii obligatiei de mai sus, orice comunicare facuta de catre o parte la adresa sau prin intermediul
datelor de contact mentionate in contract de catre cealalta parte vor fi considerate valide si deplin opozabile partii care nu si-a indeplinit obligatia de
a notifica modificarile adresei de corespondenta si a datelor de contact..
8. Alte clauze
8.1.RCS&RDS îşi rezervă dreptul de a modifica termenii şi condiţiile prezentului contract, inclusiv contravaloarea oricarui abonament si/sau a
tarifelor aferente oricarui serviciu, în cazul (a) modificarii abonamentului sau a serviciilor furnizate; (b) modificarii preturilor/tarifelor de catre orice
furnizor al RCS&RDS pentru materiale/servicii/utilitati necesare prestarii serviciilor; (c) modificării legislaţiei statelor în care sunt rezidenţi furnizorii
societatii RCS&RDS sau modificarii acordurilor internaţionale; (d) majorarii sau apariţiei unor noi taxe, impozite, remuneraţii, tarife sau a oricaror
altor costuri; (e) majorarea chiriilor sau a altor costuri suportate de RCS&RDS; (f) fluctuaţiilor cursului de schimb al leului faţă de alte valute şi ale
raporturilor de schimb între principalele valute cotate pe pieţele financiare; (g) in orice alte situaţii asemănătoare.
8.2. Prin exceptie, pentru tarifele aferente serviciilor de telefonie (fixa si / sau mobila) modificarea poate fi anuntata cu o zi inainte de data realizarii
modificarii.
8.3. RCS&RDS poate cesiona drepturile sau contractul către orice tert, Beneficiarul exprimandu-si acordul in mod anticipat, urmând ca cesiunea să
fie opozabilă Beneficiarului după notificarea acestuia.
8.4. Succesorii legali ai părţilor se subrogă în drepturile şi obligaţiile stabilite prin prezentul Contract.
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