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                                              PROCEDURA 
 PRIVIND SOLUŢIONAREA RECLAMA ŢIILOR UTILIZATORILOR FINALI  
 
 
 

Modalit ăţi de înaintare a reclamaţiei: 
 

Reclamaţiile şi sesizările Dvs. pot fi înaintate prin e-mail, telefon sau serviciu poştal. 
Departamentul responsabil cu primirea şi înregistrarea reclamaţiilor de ordin tehnic este:  

 
Departament tehnic  
Program de lucru: 08-22; L-D 
Telefon: +40730-903163  
E-mail: admin@cobratelecom.ro 
Adresa: Zimandcuz Str. Principala  nr 31 ap 4 – Jud. Arad Romania 

 
Reclamaţii de ordin comercial  
În cazul reclamaţiilor de ordin comercial vă rugăm să luaţi legătura cu managerul Dvs. de cont 

(Departament Vânzări), menţionat în contract sau să ne contactaţi la numărul +40730-903163. 
Program de lucru: 09-18; L-V  
 

Termenul de depunere a reclamaţiilor  
Puteţi transmite reclamaţiile Dvs., în legătură cu executarea necorespunzătoare a contractului 

de servicii de telecomunicaţii conform termenelor stipulate în contractele încheiate ,  
  

Soluţionarea reclamaţiilor 
  Soluţionarea reclamaţiilor şi trimiterea răspunsului (via telefon, e-mail, fax sau poşta, după 
caz) se va efectua în termen de maxim 15 zile de la data înregistrării acestora.  
În cazul în care reclamaţia nu poate fi soluţionată în acest termen, CobraTELECOM SRL vă va 
informa în termen de 30 de zile de la înregistrare despre stadiul de soluţionare a acesteia.  

În cazul reclamaţiilor de ordin tehnic, termenul maxim de răspuns este cel contractual, raportat 
şi la situaţia concretă semnalată. 
 
  Procedura solutionare litigii contractuale 
  În cazul în care nu sunteţi mulţumit de soluţia dată reclamaţiei Dvs. sau în situaţia în care 
litigiul astfel creat nu se rezolvă pe cale amiabilă, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) sau să apelaţi la alte 
proceduri extrajudiciare de soluţionare a litigiilor (spre exemplu: mediere), precum şi să vă 
adresaţi instanţelor competente. 


