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Coordonate expozant: 

Nume firmă 

Adresă 
Stradă; sector; oraş; 
judeţ; ţară; cod poştal 

Telefon 

Email 

Cod fiscal/CUI 

IBAN  

Bancă 

Persoană de contact: 

Nume/Prenume 

Telefon mobil

Email 

Adresă de corespondenţă  
(se completează în cazul în care aceasta diferă de adresa de mai sus) 

Adresă 
Stradă; sector; oraş; 
judeţ; ţară; cod poştal 

Comanda se realizează prin email: 

office@rofma.ro 

COMANDĂ: ÎNCHIRIERE SERVICII VOCE, DATE ŞI INTERNET 
Comandăm conform celor bifate mai jos şi în același timp acceptăm condiţiile de participare din Adeziunea Contract şi 
Condiţiile tehnice ale tȃrgurilor şi expoziţiilor organizate în Centrul Expoziţional ROMEXPO. 

• Facilitare acces la servicii date:
o Cablu

Nr 
crt 

Descriere articol Cod produs 
Tarif* 

(euro/expoziţie) 
Cantitate 

1 Conexiune Internet prin cablu - 1 Mbps  019.040.010.200 75 

2 Conexiune Internet prin cablu - 2 Mbps 019.040.010.210 150 

3 Conexiune Internet prin cablu - 3 Mbps 019.040.010.220 200 

o Wi-fi
Nr 
crt 

Descriere articol Cod produs 
Tarif* 

(euro/expoziţie) 
Cantitate 

1 Internet wireless 019.040.010.230 15 

2 Inchiriere imprimanta (inclusiv cartus toner) 019.040.010.160 120 

• Facilitare acces la servicii de telefonie/fax:
Nr 
crt 

Descriere articol Cod produs 
Tarif* 

(euro/expoziţie) 
Cantitate 

1 Instalare linie telefonica internationala (+inchiriere aparat telefonic), prin centrală 
ROMEXPO 

019.040.010.010 
30 

2 Depozit convorbiri telefonice internationale prin centrala ROMEXPO**) 019.040.010.015 100 

3 Instalare linie telefonica internationala (+inchiriere aparat fax), prin central 
ROMEXPO 

019.040.010.030 
130 

1 Depozit convorbiri fax international prin centrala ROMEXPO*) 019.040.010.035 130 

2 Derivatie post interior (inclusiv inchiriere telefon) prin ROMEXPO 019.040.010.060 34 

3 Derivatie post exterior (inclusiv inchiriere telefon) prin ROMEXPO 019.040.010.065 58 

3 Inchiriere aparat fax 019.040.010.070 60 

* Preţurile nu conţin TVA. 
**La incheierea targului/expozitiei, pe baza convorbirilor telefonice efectuate, se recalculeaza sumele datorate 
Pentru comenzile transmise în perioada de montare/demontare sau în timpul evenimentului, plata se va face pe loc, cash sau cu card bancar. 
Serviciul de internet wireless nu se poate utiliza simultan pe mai multe dispozitive 

Data de transmitere a comenzii 

Expozant 
Denumire  

Ștampilă și semnătură 


