ANEXA 2
ECHIPAMENTE SI SERVICII CONEXE
Art.1 TARIF DE INSTALARE:
TARIF
- lei -

TARIF
- lei -

Instalare DIGITAL PLUS

150

Instalare receptor DVB-C

50

Instalare D300, D500, D1000

300

Instalare CAM + Smart-Card

50

Instalare NET300, NET500, NET1000

150

Instalare linie telefonica

50

Tariful de instalare se va regăsi pe prima factură emisă către Client 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 INTERSAT şi acceptat de
Client, cost ce se va regăsi pe factura emisă Clientului. Devizul poate include lucrări şi materiale suplimentare.
Art.2 MANOPERA:
TARIF
- lei -

TARIF
- lei -

Interventie tehnica la cererea Clientului*

50

Instalare mufa TV sau mufa RG6

25

Programare televizor** (scanare)

50

Instalare priza TV

25

Programare receptor DVB-C** (scanare)

50

Instalare splitter

25

* In limita unei ore;
** La cererea clientului;
Art.3 TARIF DE INLOCUIRE ECHIPAMENTE SI MATERIALE:
3.1.
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 INTERSAT
şi aflate în custodia sa/închiriate, la data încetării Contractului:
TARIF
- lei -

TARIF
- lei -

Receptor DVB-C HD

300

Modem GPON

CAM

150

Aparat telefonic

Smart-card
Router Wi-Fi 802.11 ac
Kit de instalare DIGITAL PLUS
Kit de instalare D300, D500, D1000
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

50
250
75
150

300
50

Aparat telefonic DECT

125

Aparat telefonic IP

250

Adaptor Voip

250

Kit de instalare NET300, NET500, NET1000

75

Kit-ul de instalare DIGITAL PLUS este specificat in Procesul verbal de instalare servicii – ANEXA 7.
Kit-ul de instalare D300, D500, D1000 este specificat in Procesul verbal de instalare servicii – ANEXA 7.
Kit-ul de instalare NET300, NET500, NET1000 este specificat in Procesul verbal de instalare servicii – ANEXA 7.
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 sau lipsesc accesoriile, din culpa Clientului.

Art.4 TARIF DE SUSPENDARE TEMPORARA SERVICII:
4.1.
Tariful de suspendare temporara a serviciilor este de 54 lei si se achita la oricare din magazinele INTERSAT la data
transmiterii cererii de suspendare servicii.
4.2.
Tariful de suspendare temporara a serviciilor include si tariful de reactivare automata a serviciilor.
Art.5 MONEDA, TAXA PE VALOAREA ADAUGATA:
Toate tarifele sunt in lei si includ T.V.A. in vigoare.
Art. 6 VALABILITATE
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.

