
 

 

   

 
Informare de presă 

Facturile NextGen Communications pot fi plătite online pe site-ul www.next-gen.ro, în 
colaborare cu PayU 

 
De la finalul lunii iunie, clienţii NextGen Communications îşi pot plăti facturile și online, 

direct de pe site-ul www.next-gen.ro, prin intermediul platformei PayU

 

. Această nouă modalitate de 
plată se adaugă celor existente, achitarea facturilor NextGen putandu-se face în magazinele proprii, în 
magazinele Romtelecom, la punctele de prezenţă PayPoint şi Payzone, cât şi prin intermediul 
sistemului bancar. 

Serviciul de plată online aduce  ca principale beneficii abonaţilor NextGen Communications, 
urmatoarele: 

• Serviciul este gratuit - comision 0%  
• Confirmarea plăţii este rapidă 
• Înregistrarea plăţii este imediată - la finalizarea tranzacţiei 
• Suport non stop oferite de către PayU pe email și telefon pentru plata online a facturii 

NextGen. 
 
Semnarea acestui parteneriat pentru servicii de plată online a facturilor NextGen cu 

principalul operator de plăţi electronice corespunde strategiei NextGen de a oferi metode moderne de 
plată a facturii. 

 
Serviciile PayU constituie o modalitate simplă, sigură, convenabilă şi rapidă de plată 

electronică a facturilor. Detalii complete despre plata facturii se gasesc pe 
 

www.next-gen.ro. 

*** 

Despre PayU 

PayU România este cel mai important furnizor local de soluţii eCommerce integrate, parte a 
PayU Group deţinut de Naspers Ltd, un grup multinațional, cu operațiuni în domeniile media, Internet 
și eCommerce. 

PayU desfășoară operațiuni de integrare plăți online pentru 18.000 de companii în Europa 
Centrală și de Est, India și Africa de Sud, oferind plăți online simple și sigure către 285 milioane de 
utilizatori de Internet. În România, PayU este lider pe piața de plăți online, cu peste 2 milioane de 
tranzacții procesate în 2011 în valoare de 138,8 milioane de euro și o cotă de 88% din volumul total al 
Romcard. 

Ne adresam companiilor care dețin sau doresc să își deschidă o afacere online în România sau 
în țările în care activează grupul PayU propunându -le o soluție sigura și simplă de plăți online, 
integrată cu servicii financiar-operaționale. 

Pentru mai multe informații, vă invitam să accesați site-ul companiei la adresa www.payu.ro, 
blogul PayU sau paginile de Facebook și Twitter ale companiei. 
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Despre NextGen 

NextGen Communications oferă servicii de internet prin fibră optică de până la 100 Mbps, 
televiziune prin cablu digitală şi analogică, telefonie fixă în 60 de oraşe din ţară şi peste 200 de 
localităţi rurale. 

Oferta naţională promoțională curentă NextGen presupune acordarea a până la 8 luni 50% 
reducere pentru orice serviciu nou adăugat atât pentru clienţi noi cât şi pentru clienţi existenţi. 

În oferta speciala NextGen pentru servicii de televiziune se mai regăsesc produse ce se pot 
adăuga la serviciile de bază: extraopţiunile MAXPAK (4 canale), HD (9 canale), Adult (4 canale) şi 
Hungarian (17 canale - reprezentând cea mai variată grilă de canale maghiare din piaţă). 
Extraopţiunile sunt valabile doar împreună cu pachetul de bază tv digital şi beneficiază de receptor 
digital în custodie. Clienţii de internet au posibilitatea activării extraopţiunii Wireless. 

NextGen Communications este o subsidiară deţinuntă 100 % de S.C. Romtelecom S.A., care 
activează pe piaţă din 2008. 


