
ACT ADITIONAL NR. …………. DIN DATA ……./……./……………..  

LA CONTRACTUL NR. …… DIN DATA ……/……/……………….. 

Părţile contractante: 

 GMB Computers S.R.L, cu sediul în Constanta, strada Traian, nr.68A, 900917, Constanta, România, 
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J13/3547/1991, CUI RO1887661, capital social 400.000 Lei, 
cod operator date personalenr. 618 în baza Legii 677/2001, punct de lucru Topraisar, reprezentată prin Dl 
Mircea Boldea-Colcear, încalitate de furnizor de servicii de comunicaţii electronice(”GMB”), 

Şi 

 2. Dl./Dna ________________________________________, domiciliat(ă) în localitatea Topraisar_, str. 
_____________________, nr. ___ bl. ___, sc. ___, ap. ___, judeţ/sector ______________, telefon  
______________, e-mail _______________________________  C.I.seria _______nr.__________ , 
încalitate de beneficiar al serviciilor de comunicaţii electronice (”Clientul”), prin împuternicit 
_______________________, , în baza procurii nr. _______________. Adresa de facturare (dacă diferă 
de adresa initiala de facturare): localitatea ____________________, str. ________________________, 
nr. ___ bl. ___, sc. ___, ap. ___, judeţ/sector ___________________,  

Sau 

3 S.C……………………………………………………, cu sediul in …………………………inregistrata la 
Registrul Comertului sub J…./……./…………, CUI…………………………., reprezentata legal de Dl/
Dna…………………………..in calitate de Administrator, detinator al CI…seria…….. emis de………..la 
data de…………..(“Clientul”) 

Convin încheierea prezentului Act Aditional la Contractul nr. ……. din data …../…../……… . 

Art. 1 Toate prevederile Contractului ramin neschimbate. 

Art. 2 Prezentul Act Aditional inlocuieste Anexa 1 Revizia ……. din data ……/…../………. cu tarifele din 
prezentul Act Aditional conform tarifelor si conditiilor de mai jos: 

Art. 2.1 Taxa de instalare pentru serviciile TV este de 95 lei cu TVA pentru primul receptor TV. Clientii 
beneficiaza de discount 100%, astfel incat vor plati 0 lei cu TVA pentru primul receptor TV. Instalarea 
retelei TV pentru mai mult de un receptor nu face obiectul acestui contract si se va efectua in baza unei 
oferte de lucrari GMB acceptata de Client. Refuzarea ofertei nu are niciun impact asupra prezentului 
Contract. 

TAXA NU SE PERCEPE IN CADRUL PROMOTIEI ACESTEIA. 

Art. 2.2Taxa de instalare pentru serviciile Internet este de 95 lei cu TVA pentru primul calculator. Clientii 
beneficiaza de discount 100%, astfel incat vor plati 0 lei cu TVA pentru primul calculator. Instalarea retelei 
de date pentru mai mult de un calculator nu face obiectul acestui contract si se va efectua in baza unei 
oferte de lucrari GMB acceptata de Client. Refuzarea ofertei nu are niciun impact asupra prezentului 
Contract. In cazul retelei WIFI din casa configurarea initiala a echipamentului WIFI si a echipamentelor 
receptoare de semnal prezente in casa la momentul instalarii serviciului este gratuita (valoare 0 lei cu 
TVA). 

TAXA NU SE PERCEPE IN CADRUL PROMOTIEI ACESTEIA. 



Art. 3.1 Prezentul Act Aditional semnat si recunoscut prin semnatura intre partile semnatare ale contractului si anexelor/actelor 
aditionale aferente contractului este valabil pe perioada Promotiei de 12( douasprezece) luni de la semnarea contractului sau 
punerea in functiune a bransamentulului abonat asigurat de catre GMB Computers, care apare ultimul. 

Art. 3.2 Dupa expirarea celor  12  ( douasprezece) luni de la  Art. 3.1 se vor aplica tarifele din Anexa 1 la prezentul Contract. 

Prezentul Act Aditional se încheie azi, _____________________, în 2 (două) exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare Parte.  

GMB Computers SRL                                           CLIENT 

ReprezentatăprinPetcu Alina                          Am primit un exemplar integral al  

                                                    Prezentului Act Aditional

N r . 
Crt.

Denumireaserviciului Pret lei 
abonament lunar 

fara TVA

Pret lei 
abonament 
lunar cu TVA

Op8unea 
clientului

Semnatura 
clientului

1. TV analog – minim 40 
canale TV analogice

17.65 21 □

2. TV digital – minim 40 canale TV 
analogicesi minim 100 canale TV 
digitale

25.21 30 □

3. TV digital MaxPack - minim 30 canale 
TV analogicesi minim 65 canale TV 
digitale

38.66 46 □

4. TV digital Adult - minim 30 canale TV 
analogicesi minim 62 canale TV 
digitale

34.45 41 □

5. TV digital MaxPack + Adult - minim 30 
canale TV analogicesi minim 67 canale 
TV digitale

47.90 57 □

6. Chirie Receptor/ModulConax 5.04 6 □

7. Internet 100 
MbpsTraficnelimitat

14.3 17 □

8.   Internet 300 MbpsTraficnelimitat 35.3 42 □

9. IP Fix 5.04 6 □


