Nume persoana juridică:
CUI:
Cont client:
În afaceri nu este timp de pierdut. Aveți nevoie de cele mai rapide și sigure soluții.
De aceea, cel mai eficient pentru dumneavoastră și pentru noi ar fi să numiți pe cineva care să se ocupe de tot ceea ce înseamnă
relația de afaceri pe care o avem. Desemnați o persoană cu putere de decizie în parteneriatul nostru și astfel veți avea avantaje
importante pentru afacerea dumneavoastră:
• Siguranță sporită pentru datele contului
• Oferte personalizate pentru firmă
• Legătură directă și rapidă cu agenții noștri atunci când apelați Departamentul de Relații cu Clienții
Pentru a vă bucura de aceaste beneficii, completați tabelul de mai jos și apoi trimiteți-l semnat și ștampilat prin email la adresa
documente_ro@vodafone.com sau prin fax la numărul 0372.02.1475.
Date pentru identificarea persoanei de decizie in relatia cu Vodafone
Titlu
Doamna
Nume
Prenume
Data nasterii
ziua
Functie
Numar telefon Vodafone
07
Adresa de e-mail completa
Telefon de contact (orice retea nationala)
040
Fax
040

Domnul

Domnisoara

luna

anul

@

De asemenea trebuie să știți că, prin completarea acestui formular, persoana declarată persoană de decizie în relația cu Vodafone și
identificată cu datele de mai sus poate să solicite în numele firmei dumneavoastră orice modificare în contul Vodafone (schimbări
de abonament, activări ale serviciilor de internațional 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, această persoană va deveni
administrator al contului dumneavoastră în MyVodafone - aplicație securizată pe Internet pentru gestionarea contului Vodafone.
Numele si prenumele:					
		
Data:

					

Semnatura

Stampila persoanei juridice

Vodafone România S.A. își declină orice responsabilitate în cazul în care persoana de decizie în relația cu Vodafone comunică
informațiile de identificare declarate mai sus unei terțe persoane sau aceasta le dobândește prin alte mijloace și le folosește. În
această situație, firmei dumneavoastră îi revine obligația de a informa Vodafone România S.A. în ceea ce privește modificarea datelor
privitoare la persoana de decizie în relația cu Vodafone. Vodafone România S.A. își rezervă dreptul de a folosi aceste informații de
identificare și în alte programe special create pentru a susține și mai bine afacerea dumneavoastra.

În plus, dorim să vă oferim servicii personalizate pentru acele persoane care ocupă poziții importante în firma dumneavoastră.
Pentru aceasta, vă rugăm să desemnați angajații cărora le oferiți posibilitatea de a-și administra singuri serviciile de pe numerele
alocate.Fiindcă timpul este prețios, persoanelor indicate le putem soluționa cu rapiditate cererile pe care ni le adresează pentru
numărul utilizat, fără să fie nevoie de fiecare dată de acordul dumnevoastră pentru: activare acces internațional si roaming, activare
opțiuni de SMS, internațional sau roaming, Internet pe mobil.
Date pentru identificarea utilizatorului imputernicit pentru numarul alocat
Titlu
Doamna
Nume
Prenume
Numar telefon Vodafone
07
Functie
Adresa de e-mail completa
Data nasterii
ziua
Numar telefon de contact (orice retea nationala) 040
Numar de fax
040
Titlu
Nume
Prenume
Data nasterii
Functie
Numar telefon Vodafone
Adresa de e-mail completa
Numar telefon de contact (orice retea nationala)
Numar de fax

Domnul

@
luna

Domnisoara

anul

Doamna

Domnul

Domnisoara

ziua

Luna

anul

07
@
040
040

