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Formular autorizare persoane de decizie în relaţia cu Vodafone   

   

   

Nume persoana juridică:    

CUI:    

Cont client:   

    

Pentru a ne asigura că discutăm cu persoana împuternicită să ia decizii în legătură cu relația de afaceri pe care 

societatea reprezentată de dumneavoastră o are cu Vodafone, vă rugăm să desemnați una sau mai multe 

persoane cu putere de decizie, care să se ocupe de tot ceea ce înseamnă relaţia de afaceri pe care o avem 

împreună.   

Persoanele declarate ca fiind persoane de decizie în relaţia cu Vodafone și identificate cu datele de mai jos pot 

solicita în numele firmei dumneavoastră orice modificare în contul Vodafone (schimbări de abonament, activări 

ale serviciilor de internaţional sau roaming, activări de noi SIM-uri, factură detaliată, schimbarea adresei de 

facturare) și să administreze punctele acumulate în cadrul programului “Vodafone pentru tine”. Mai mult, aceste 

persoane vor deveni administratori ai contului dumneavoastră în MyVodafone - aplicaţie securizată pe internet 

pentru gestionarea contului Vodafone.   

 Date pentru identificarea persoanelor de decizie în relaţia cu Vodafone   

  

Titlu (domnul/doamna)    

Nume    

Prenume    

Functie    

Numar telefon Vodafone    

Adresa de e-mail    

Telefon de contact (orice retea nationala)    

Fax    
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Titlu (domnul/doamna)    

Nume    

Prenume    

Functie    

Numar telefon Vodafone    

Adresa de e-mail    

Telefon de contact (orice retea nationala)    

Fax    

  

  

De asemenea puteti desemna unul sau mai multi utilizatori de pe contul firmei carora sa le oferiti posibilitatea 

de a-si administra singuri serviciile de pe numerele alocate. Persoanelor indicate le putem soluţiona cu 

rapiditate cererile pe care ni le adresează pentru numărul utilizat, fără a fi nevoie de fiecare dată de acordul 

dumnevoastră pentru: activare acces internaţional si roaming, activare optiuni de date, SMS, international sau 

roaming.   

  

  

Date pentru identificarea utilizatorului împuternicit pentru numărul alocat   

  

Titlu (domnul/doamna)    

Nume    

Prenume    

Functie    

Numar telefon Vodafone    

Adresa de e-mail    

Telefon de contact (orice retea nationala)    
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Fax    

  

  

  

Titlu (domnul/doamna)    

Nume    

Prenume    

Functie    

Numar telefon Vodafone    

Adresa de e-mail    

Telefon de contact (orice retea nationala)    

Fax    

  

  

Nume si prenume:                                                                                           Semnatura:   

  

Data:                                                                                                                      Stampila persoanei juridice   

  

  

Vodafone România S.A. își declină orice responsabilitate în cazul în care persoanele de decizie în relaţia cu 

Vodafone comunică informaţiile de identificare declarate mai sus unei terţe persoane sau aceasta le dobândește 

prin alte mijloace și le folosește. În această situaţie, firmei dumneavoastră îi revine obligaţia de a informa 

Vodafone România S.A. în ceea ce privește modificarea datelor privitoare la persoana de decizie în relaţia cu 

Vodafone.  


