
Pentru a vizualiza versiunea online, apasa aici. 

Oferta ta de servicii integrate fix-mobil pe www.telekom.ro 
 

Bun venit în lumea Telekom Romania, rețeaua ta integrată fix-mobil pentru milioanele de 
experiențe ce merită împărtășite! Brandurile Romtelecom și Cosmote sunt acum Telekom 
Romania, iar numele companiei Romtelecom S.A. s-a schimbat în Telekom Romania 
Communications S.A..  

Acum, odată cu integrarea serviciilor de fix și de mobil, vei găsi pe www.telekom.ro și în 
magazinele Telekom Romania toate serviciile fixe și mobile într-un singur loc. Oferta 
noastră All-inclusive îți aduce NELIMITAT comunicații mobile, NELIMITAT internet, 
NELIMITAT comunicații fixe și NELIMITAT televiziune, toate într-o singură factură.  

Mai mult, Telekom se angajează să aducă inovație și calitate pe piața din Romania prin 
integrarea tuturor punctelor de contact, pentru ca tu să ai acces mai rapid și mai 
simplu la tot ceea ce ai nevoie. 

  Click aici   pentru mai multe detalii despre oferta de servicii integrate fix-mobil sau 
accesează www.telekom.ro. 

Ne dorim ca de acum înainte să împărtășim împreună cu tine cele mai bune experiențe. 
Echipa Telekom Romania 

http://comunicare.telekom.ro/sdm/get?id=2944.-4:-i0xivnwb:erfcbafr&EGP=2141100010201&F1=E4170010642777�
http://comunicare.telekom.ro/sdm/pub?id=-1:i0xivnwb:1:1&nccvq=&EGP=2141100010201&F1=E4170010642777
http://comunicare.telekom.ro/sdm/get?id=2944.-1:-i0xivnwb:erfcbafr&EGP=2141100010201&F1=E4170010642777
http://comunicare.telekom.ro/sdm/get?id=2944.-2:-i0xivnwb:erfcbafr&EGP=2141100010201&F1=E4170010642777
http://comunicare.telekom.ro/sdm/get?id=2945.-1:-i0xivnwb:erfcbafr&EGP=2141100010201&F1=E4170010642777
http://comunicare.telekom.ro/sdm/get?id=2944.-3:-i0xivnwb:erfcbafr&EGP=2141100010201&F1=E4170010642777


© 2014 Telekom Romania Communications S.A. 
Piața Presei Libere nr. 3-5, City Gate, Turnul de Nord, Et. 7-18, București, 013702 
RC: J40/8926/1997 |CIF: RO427320 |CSSV: 318.464.490 Lei | Operator date cu caracter personal nr. 292 

Ai primit acest e-mail ca urmare a abonarii tale la Newsletter-ul nostru, pe site-ul www.telekom.ro. Daca nu mai 
doresti sa primesti informatii cu caracter comercial despre produsele si serviciile Telekom Romania 
Communications S.A. si ale Telekom Romania Mobile Communications S.A., te rugam sa apesi aici pentru a te 
dezabona. 

Ulterior datei de transmitere a newsletter-ului, conditiile de piata pot impune modificari asupra preturilor produselor 
si serviciilor prezentate. Toate functiile si specificatiile produselor prezentate sunt cele ale producatorului, pentru 
inexactitatea carora Telekom Romania Communications S.A. si Telekom Romania Mobile Communications S.A nu 
pot fi trase la raspundere. Detalii complete privind oferta noastra pe www.telekom.ro sau in magazineleTelekom 
Romania. 
 
Telekom Romania Communications S.A. - Str. Presei Libere nr. 3-5, Cladirea City Gate, Turnul de Nord, Etajele 7-
18, Sector 1, Bucuresti, nr. din registrul comertului: J40/8926/1997; CUI/CIF: RO 427320, capital social subscris si 
varsat: 318.464.490 Lei, operator de date cu caracter personal in scopuri de marketing in baza notificarii nr. 292. 

Telekom Romania Mobile Communications S.A. - cu sediul social în Splaiul Independentei nr. 319 G, Sema Parc, 
Cladirea Atrium House, etajele 1 si 2, sector 6, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. 
J40/433/1999, CUI 11952970, CIF RO11952970, capital social subscris si integral varsat de 1.593.747.500 lei, 
operator de date cu caracter personal in scopuri de marketing in baza notificarii 3076. 
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