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CONDITIILE CAMPANIEI VODAFONE SUPERNET 4G+ CITY 
05.09.2016-05.10.2016 

 
 
 

 

1. Organizator 
 “VODAFONE ROMÂNIA S.A.”, furnizor de servicii de comunicaţii electronice (numită în continuare 
“Vodafone” sau “Organizatorul”), cu sediul social în Strada Barbu Vacarescu nr. 201- Globalworth Tower, 
sector 2, Bucuresti, Romania, CP 020276 , înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/9852/1996, 
cod unic RO 8971726, cont RO79 INGB 0001 0081 5834 8920 deschis la Banca ING BANK, capital social 
subscris şi vărsat de 70.341.714,17 lei, având prelucrarea de date cu caracter personal notificată şi înscrisă 
în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal cu numărul 17 si 2191, lanseaza in 
perioada 05.09.2016-05.10.2016 (cu posibilitate de prelungire) campania Vodafone Supernet 4G+ City 
(“Campania”).  
 
Campania are ca scop promovarea serviciilor de date Vodafone cat si a Aplicatiei MyVodafone, disponibila 
pentru a fi descarcata de pe terminalele cu sistem Android sau IoS. Accesul la Aplicatia MyVodafone se 
face prin scanarea QR cod-urilor afisate pe materialele publicitare si crearea unui cont de utilizator. Clientii 
vor avea acces in aplicatie la functionalitati precum: cost control, confirmare de plata, amanare de plata, 
plata factura, activare de extraoptiuni si bonusuri, reinnoire de abonament, etc.  
 
 

2. Cine poate beneficia de Campanie? Care este zona de acoperire? 
Pot beneficia de Campanie utilizatorii activi Vodafone (respectiv, acei utilizatori cei care nu sunt 
suspendati pentru fraude, neplata sau orice alte motive) de servicii prepay sau postpay, persoane fizice si 
juridice (denumiti in cele ce urmeaza “Utilizatori”) care sunt in aria de acoperire a retelei Vodafone din 
interiorul orasului Cluj-Napoca (jud. Cluj) si a orasului Iasi (jud. Iasi) zone denumite in continuare 
“Supernet 4G+ City”. Utilizatorii vor putea vor putea folosi traficul de date Vodafone, gratuit, atunci cand 
se afla in aria de acoperire a serviciilor de date Vodafone din Supernet 4G+ City. Harta Campaniei 
poate fi accesata la urmatorul link: 

 Cluj-Napoca: https://www.vodafone.ro/4gcitycluj 

 Iasi: https://www.vodafone.ro/4gcityiasi 

Traficul efectuat in Supernet 4G+ City nu va fi consumat din datele incluse in abonamentul sau 
extraoptiunea de pe contul Utilizatorului. Utilizarea traficului de date este permisa in limita unui consum 
normal (maxim 50GB/zi), pentru nevoile proprii ale utilizatorilor. 
 
In afara zonei Supernet 4G+ City, traficul realizat de Utilizatori va fi taxat conform tarifelor aplicabile 
Utilizatorului. 
 
Orice Utilizator poate verifica, in orice moment, daca se afla in interiorul zonei de internet gratuit - Supernet 
4G+ City (interiorul oraselor Cluj-Napoca -jud. Cluj si Iasi -jud. Iasi) prin activarea serviciului de date 
mobile si a celui de localizare si, ulterior, prin accesarea hartii de la urmatorul link:  

 Cluj-Napoca: https://www.vodafone.ro/4gcitycluj 

 Iasi: https://www.vodafone.ro/4gcityiasi 

 

https://www.vodafone.ro/4gcitycluj
https://www.vodafone.ro/4gcityiasi
https://www.vodafone.ro/4gcitycluj
https://www.vodafone.ro/4gcityiasi
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3. Viteza traficului de date 
Viteza de functionare a traficului de date este de pana la 150 Mbps pentru download si 50 Mbps pentru 
upload. Viteza traficului de date este in concordanta cu abonamentul / extraoptiunea existenta pe contul 
Utilizatorului si de stadiul in care se afla acesta din perspectiva utilizarii datelor de pe cont. Daca un 
Utilizator a consumat tot traficul de date inclus in abonament / extraoptiunea existenta pe cont si utilizeaza 
serviciul cu limitare de viteza, atunci si traficul efectuat in Supernet 4G+ City va fi efectuat tot cu limitare de 
viteza. 
 
 

4. Setari si terminale compatibile 
 Sunt compatibile pentru accesarea traficului de date Vodafone terminalele de tip Smartphone cat si 
Tabletele. Inainte de a utiliza beneficiile Campaniei, Utilizatorii trebuie sa efectueze setarile necesare pentru 
activarea serviciul de internet pe mobil. APN-urile prin care functioneaza serviciul sunt cele de mai jos: 

blackberry.vodafone.ro - blackberry.net 
net.vodafone.ro 
IPFIX.vodafone.ro 
live.vodafone.ro - live.vodafone.com 
internet.vodafone.ro 
internet.pre.vodafone.ro 
live.pre.vodafone.com 
tobe.vodafone.ro 
internet.connex.ro 
 

Setarea serviciului de internet pe mobil se poate face urmarind pasii listati in sectiunea setari telefoane din 
site-ul Vodafone: https://www.vodafone.ro/setari-telefoane/. 
 
Accesul la internetul gratuit se va face automat in sistemele Vodafone, pe baza localizarii Utilizatorului in 
celulele de acoperire din Supernet 4G+ City. Odata localizat, traficul de date realizat de Utilizatorul 
Vodafone nu va fi consumat din datele incluse in abonament sau extraoptiune.  
 
 

5. Partenerii Vodafone si beneficiile acordate de acestia 
Pe perioada Campaniei, in aria de acoperire a Supernet 4G+ City, partenerii Vodafone de mai jos vor 
acorda anumite beneficii utilizatorilor Vodafone care acceseaza Aplicatiile Partenerilor (prin intermediul QR 
codurilor care pot fi accesate direct de pe pe materialele publicitare), dupa cum urmeza: 
 
- HBO GO -  ofera acces gratuit la continutului oferit de aplicatia HBO: productii originale HBO, filme 
de top, documentare, programe speciale si multe altele. Accesul la continut se ofera prin descarcarea 
aplicatiei HBO GO si autentificarea pe ramura Operator “Vodafone” cu numarul de telefon Vodafone, user 
si parola. 
- Accesarea continutului HBO GO este gratuita pe o perioada de 30 de zile de la data primei 
accesari, daca prima accesare se realizeaza pe durata Campaniei, in Supernet 4G+ City. Ulterior primei 
accesari, accesul la continutul HBO este gratuit 30 de zile, chiar daca Utilizatorul este in afara zonei de 
acoperire Supernet 4G+ City, utilizatorul fiind tarifat insa pentru traficul de date conform planului tarifar de 
pe contul sau. 
 
- Zonga –  ofera acces gratuit la continutului oferit prin aplicatia Zonga la muzica online, cu artisti 
romani si internationali. Accesul la continut se ofera prin descarcarea aplicatiei Zonga si autentificarea in 
baza userului (numarul de telefon Vodafone al Utilizatorului) si parola. 
- Accesarea continutului Zonga este gratuita pe o perioada de 30 de zile de la data primei accesari, 
daca prima accesare se realizeaza pe durata Campaniei, in Supernet 4G+ City. Ulterior primei accesari, 
accesul la continutul Zonga este gratuit 30 de zile, chiar daca Utilizatorul este in afara zonei de acoperire 

https://www.vodafone.ro/setari-telefoane/
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Supernet 4G+ City, utilizatorul fiind tarifat insa pentru traficul de date conform planului tarifar de pe contul 
sau. 
- . 
 
- Ziarul Financiar – ofera acces gratuit timp de 2 luni de la inregistrare la o sectiune dintr-un 
domeniu de interes ales de Utilizator (sectiunea ZF Corporate) prin intermediul mobisite-ului 
m.zfcorporate.ro. Accesul gratuit la ZF Coprporate se ofera prin descarcarea aplicatiei ZF si autentificarea 
prin introducerea userului (numarul de telefon Vodafone al Utilizatorului) si parola. 
Accesarea ZF Corporate este gratuita in cele 2 luni chiar daca Utilizatorul este in afara zonei de acoperire 
Supernet 4G+ City, utilizatorul fiind tarifat insa pentru traficul de date conform planului tarifar de pe contul 
sau.  
- Microsoft Office 365 – ofera acces gratuit timp de 1 luna atat online cat si la versiunea desktop a 
aplicațiilor Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook), plus alte servicii de productivitate activate 
prin internet (servicii cloud), cum ar fi conferințe web Skype for Business și e-mailul găzduit Exchange 
Online pentru firme, precum și 1 GB spațiu de stocare suplimentar online cu OneDrive pentru business sau 
spatiu de lucru in echipa/portaluri interne cu Sharepoint. 

Accesul la continut se ofera de pe site-ul portal.office.com si autentificarea cu user si parola, primite 
la activare; dupa accesare se pot descarca aplicatiile atat pe desktop cat si pe telefon mobil/tableta, 
aplicatiile putand fi folosite insa si online.  
Accesarea Office 365 este gratuita in cele 30 de zile chiar daca Utilizatorul este in afara zonei de acoperire 
Supernet 4G+ City, utilizatorul fiind tarifat insa pentru traficul de date conform planului tarifar de pe contul 
sau, daca se foloseste telefonul mobil.  
-  S.C. HUMANITAS S.A - ofera acces gratuit la anumite fragmente din colectia de carti electronice 
sau audiobook-uri ce se gaseste pe www.bibliotecapemobil.ro/biblioteca. Clientii Vodafone beneficiaza de 
navigare gratuita pe www.bibliotecapemobil.ro/biblioteca. Clientii celorlalte retele vor fi tarifati conform 
planului lor tarifar. Utilizatorii care doresc achizitionarea continutului complet sunt directionati in site-ul 
Librariei Humanitas– www.libhumanitas.ro iar accesare se poate realiza conform tarifelor stabilite de 
Humanitas. 
 
 

6. Prelucrarea datelor cu caracter personal 
Prin participarea la Campanie, Participantii consimt ca Organizatorul sa prelucreze in conformitate cu 
prevederile legale aplicabile, numerele de telefon si datele de localizare ale Participantilor la Campanie, in 
scopul desfasurarii prezentei Campanii. 
 
Organizatorul se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pe Durata 
Campaniei. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale 
Participantilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament si legislatiei in 
vigoare. 
 
În conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestora, Organizatorul recunoaşte dreptul Participanţilor de a fi 
informaţi cu privire la prelucrarea datelor lor, de a avea acces la datele prelucrate şi de a solicita rectificarea 
sau ştergerea datelor incorecte. Participanţii au dreptul de a se opune prelucrării datelor lor în cazurile şi 
în condiţiile prevăzute de lege. Participanţii nu vor fi supuşi unor decizii individuale, aşa cum sunt ele definite 
în Legea Nr. 677/2001 şi se pot adresa instanţei de judecată competente. În vederea exercitării drepturilor 
precizate mai sus, Participanţii vor depune o solicitare scrisă, datată şi semnată catre Organizator la adresa 
sediului social. 
 
Pentru a proviziona accesul gratuit in aplicatiile partenere: HBO GO si Zonga, vor fi prelucrate datele de 

geolocalizare si numarul de telefon al clientilor Vodafone.  

 

https://products.office.com/ro-ro/skype-for-business/online-meetings
https://products.office.com/ro-ro/exchange/email
https://products.office.com/ro-ro/exchange/email
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=401202
http://www.bibliotecapemobil.ro/
http://www.bibliotecapemobil.ro/biblioteca
http://www.libhumanitas.ro/


 
 

4 
 

7. Raspundere 
Răspunderea Vodafone este strict limitată la organizarea Campaniei. Calitatea semnalului Vodafone in aria 
de acoperire a Campaniei poate fi afectata de mai multi factori printre care: aglomeratia, orele de varf in 
care se realizeaza traficul, conditiile climatice, s.a.m.d. In acest sens, Organizatorul nu garanteaza o 
anumita calitate a conexiunii de internet sau disponibilitatea traficului de date in toata aria de acoperire. 
 
Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determina imposibilitatea 
participarii la Campanie sau afecteaza buna desfasurare a acesteia ca urmare a unor restrictii de natura 
tehnica sau a altor limitari specifice serviciilor GSM (ca de exemplu: incarcarea retelei, iesirea din aria de 
acoperire Vodafone sau aria de acoperire a Campaniei, utilizarea unor telefoane incompatibile cu serviciul 
de date mobile Vodafone sau cu Aplicatiile Partenerilor Vodafone).  
 
Utilizatorii inteleg si sunt de acord ca prin aceasta Campanie Utilizatorii pot accesa anumite beneficii 
acordate de catre Partnerii Vodafone doar in limitele mentionate in prezentul document, astfel ca orice 
achizitie sau accesare Aplicatiilor furnizate de Parteneri se va realiza in conformitate cu termenii de utilizare 
ai acestor Aplicatii. Vodafone pune in vedere Utilizatorilor ca anumite sectiuni ale Aplicatiilor Partenerilor 
pot fi contra cost iar descarcarea si utilizarea acestora se realizeaza in conformitate cu Termenii si Conditiile 
Partenerilor si atrage raspunderea exclusiva a Utilizatorilor. 
 
Vodafone nu poate fi raspunzator pentru modul de functionare a Aplicatiilor furnizate de Parteneri si nu 
poate fi raspunzator pentru nicio pierdere sau daună generata Utilizatorului de folosirea acestora.  
 

 

8. Forta Majora si Cazul Fortuit 
Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit implica sau intarzie total sau partial executarea Campaniei, 
Organizatorul si Partenerii sai vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pentru 
perioada in care aceasta indeplinire va fi implicata sau intarziata.  


