Orange și PUBLISIND
pentru membri și familii

Abonamente de voce
Telefoane la prețuri speciale

Pachete de protectie (huse/folii) la preturi reduse
Facilitati pentru vechime si numere noi
Martie 2019

Noile abonamente Orange PUBLISIND
Abonament lunar(EUR)
National voce si SMS, min Internationale catre UE(Fix) cu
exceptia Estoniei, Letoniei, Lituaniei si a listei de prefixe din
anexa comerciala.
Internet Inclus in abonament, cost control pentru traficul
national
din care se pot consuma in roaming SEE
Voce si SMS roaming in afara SEE (ex. Serbia) - unitati
Internet roaming in afara SEE (ex. Serbia) - unitati
Minute si SMS-uri Internationale UE(Mobil)+SUA(Fix+Mobil)
+Canada(Fix+Mobil)+Israel(Fix+Mobil)- cu exceptia Estoniei,
Letoniei, Lituaniei si a listei de prefixe din anexa comerciala.
Minute si SMS-uri Internationale catre Restul lumii
(exceptie UE, SUA, Canada si Israel)
Tipabonament

4 EUR
sau
7 EUR*

6 EUR
sau
9 EUR*

10.1 EUR
sau
13.1EUR*

nelimitatOrange
/ 400 nat si intl

nelimitat

nelimitat

0.5 GB
sau
60.5 GB*

6GB
sau
66 GB*

10 GB
sau
70 GB*

fara roaming
-

fara roaming
-

0 min/sms

26.9 EUR
sau
29.9 EUR*

40.9 EUR
sau
43.9 EUR*

nelimitat

nelimitat

nelimitat

22 GB
sau
82 GB*

25 GB
sau
85 GB *

37 GB
sau
97 GB*

5.7GB
-

11.1GB
200
300

16.4GB
300
500

25.3GB
500
1500

0 min/sms

200min/sms

600min/sms

1000min/sms

2000min/sms

0 min/sms

0 min/sms

0 min/sms

150min/sms

250min/sms

400min/sms

exclusiv national

exclusiv national

Nat + roaming

Nat + roaming

Nat + roaming

Nat + roaming

Samsung J4 plus

Configuratii recomandate: pret
optimizat pentru telefoane cu
abonamentele de mai sus
(cu aplicarefacilitati)
Facilitatile de tip reducere de pretla
telefon nu se aplica la telefoanele
gratuite sau aflate deja in promotie,
marcate astfel in tabelele de pret:

DUALSIM

15.97 EUR

Alcatel2008
Senior

54.62 EUR
LGK9

4 EUR
fara pachet protectie

Huawei Y6
Dual SIM2018

18.5 EUR
sau
21.5 EUR

Samsung A6

Samsung A9

Samsung S9

DUALSIM

DUALSIM

Dual SIM

cu pachetprotectie

75.3 Eur cu
pachet protectie

0 EUR fara pachet protectie

49.58 EUR fara pachet prot.

9.83EUR
Huawei P20
LITEDualSIM

Huawei P20PRO

39.34 EUR cu
pachet protectie
0 EUR fara pachet protectie

IphoneXR 64GB

Pachet protectie: husa/coperta + folie ecran
(in functie de stocul disponibil - rugam sa ne
contactati pentru a alege combinatia dorita)
Detalii in oferta de accesorii

Toate preturile din prezentul document sunt in EUR
fara TVA, cu posibilitatea de modificare/actualizare.
Telefoane in limita stocului. Traficul internet ce poate fi
consumat in roaming SEE se calculeaza dupa formula
reglementata UE.

0 EUR
OrangeHapi

21.01 EUR
Alcatel U58GB
DualSIM

20.17 Eur cu
pachet protectie
12.61 EUR fara pachet
protectie

12.86 Eur cu
pachet protectie
0 EUR fara pachet protectie

92.87 Eur cu
pachet protectie
66.39 EUR fara pachet prot.

198 Eur cu
pachet protectie
170EUR fara pachet protectie

Pentru protectia telefonului dumneavoastra:
accesorii originale la preturi speciale
Stiati ca 3 telefoane din 10 ajung la service in urma unor socuri mecanice
accidentale?
In aceste cazuri se pierde garantia si reparatia se face pe cheltuiala utilizatorului.
De aceea, va recomandam pachetele de protectie (husa, coperta, folie ecran). Va stam
la dispozitie cu o gama larga de accesorii diverse (charger auto, casca fara fir, etc), la
preturi reduse.

28 Eur
Pachet protectie Iphone XR

12.86 Eur
Pachet protectie Huawei P20 Lite

39.34 Eur
Pachet protectie Samsung S9

26.48 Eur
Pachet protectie Huawei P20 PRO

Preturi fara TVA. Pentru oferta completa, va invitam sa ne contactati.

Lista de telefoane – preturi in funcție de abonamentul solicitat (1)

Preturi in EUR fara TVA, cu posibilitatea de modificare/actualizare. Telefoane in limita stocului.

Nu se aplica alte reduceri in configuratia respectiva, telefon aflat deja in promotie

Pentru modelele noi de telefoane (ex. Samsung S10, Apple Xs) este necesara precomanda la Orange, ulterior se primeste confirmarea si termenul estimat de livrare

Lista de telefoane – preturi in funcție de abonamentul solicitat (2)

Preturi in EUR fara TVA, cu posibilitatea de modificare/actualizare. Telefoane in limita stocului.

Nu se aplica alte reduceri in configuratia respectiva, telefon aflat deja in promotie

Pentru modelele noi de telefoane (ex. Samsung S10, Apple Xs) este necesara precomanda la Orange, ulterior se primeste confirmarea si termenul estimat de livrare

Facilitați speciale in oferta Orange
Reducere suplimentara la achizitia unui singur telefon, la contractarea si activarea a 2 sau mai multe abonamente.

Abonament 1

+

Abonament 2

+

Abonament 3

=

1 telefon premium la pret special

Pretul special este corespunzator abonamentului echivalent existent in oferta curenta, rezultat prin insumarea
abonamentelor. Se va considera valoarea de baza a abonamentelor: 4/6/10.1/18.5/26.9/40.9
Exemple:
ab. 10.1 EUR + ab. 18.5 EUR = 28.6 EUR, pretul telefonului va fi cel corespunzator ab. 26.9 EUR

Recomandările noastre:

Ab. 26.9EUR
+
Ab. 18.5EUR

Ab. 10.1EUR
+
Ab. 18.5EUR

=

Ab. 4 EUR
+
Ab. 10.1EUR
=

Ab.10.1 EUR
+
Ab. 10.1EUR
=

=

Samsung A9
Samsung S9 64GB

0 EUR

0 EUR

Samsung J4 Plus
DUAL SIM

4 EUR

Ab.10.1EUR
+
Ab. 10.1EUR
+
Ab. 10.1 EUR
+
Ab. 10.1 EUR
=

Samsung A6
DUALSIM2018

0 EUR

Samsung S10 e
128 GB

234.87 EUR

Contact
Orange va pune la dispozitie echipa de suport cu personal specializat.

•

Pentru detalii despre oferta completa si contracte, va invitam sa ne contactati.
Telefonic: 0374443410 – apel taxabil din orice retea / 410 – gratuit din grupul Orange PUBLISIND

Pentru usurinta, ne puteti contacta direct de pe telefon,
prin atingerea butoanelor de mai jos:

Mesaj WhatsApp

Apel telefonic

E-mail

non -stop

Luni - Vineri 8-21 / Sambata 9-17

non -stop

Va contactam apoi in max 8 ore lucratoare

TELE
FON

sau

sau

Marius Craciun
senior business development – Orange
Email: marius.craciun@orange.com

Internet mobil cu tablete, modemuri, mini laptop
Reduceri de pret la echipamente
Martie 2019

Internet mobil cu tablete, mini-laptop, modemuri si facilitati
Abonamentele Internet
Abonament Internet(EUR)
Pret special, cu reducere

Net 7
5

trafic inclus (GB)

7.5

tip consum - national/roaming
limita de consum in roaming SEE, din traficul inclus
Cost Control - dupa consumarea traficului inclus viteza scade la
max 128kbps - pentru traficul national

Net 9
7

10.5

national

national

N/A

N/A

gratuit

gratuit

Net 11
9

Net 14
12

Net 17
15

15

21

30

national si in national si in national si in
roamingSEE roaming SEE roaming SEE
3.6
4.6
5.6
gratuit

gratuit

gratuit

SEE – Spatiul Economic European, format din UE, Islanda, Lichtenstein, Norvegia

Facilitati
 Cost Control: după depășirea traficului inițial, se continua navigarea cu viteza de până la 128Kbps Download și 64Kbps Upload,
fara tarifarea traficului suplimentar. In roaming nu se aplica, ci se pastreaza viteza de navigare.
 Reduceri la abonamente (in tabelul de mai sus)
 2 luni abonament cu 100% reducere pentru abonamente noi (cu numar nou, provenite din prepay sau

prin portare din afara Orange)

Echipamente la preturi speciale (detalii pe pagina urmatoare)
- dedicate abonamentelor de Internet, din oferta Orange Corporate. Preturile se pot actualiza/modifica, oferta in limita stocului.

Tablete

2
Preturi
in EUR fara TVA.

Modem/Router portabil
(cu baterie)

Router fix

Echipamente recomandate pentru acces Internet , in
functie de abonamentul solicitat

Pret
standard

Cu abon.
5 EUR

Cu abon.
7 EUR

Cu abon.
9 EUR

Cu abon.
12 EUR

Cu abon.
15 EUR

Tablete

Routere / modemuri – portabile si fixe

Huawei B525 Fix
(WIFI + conexiune ethernet)
Huawei Mediapad T3 10
16GB Space Grey
Samsung Galaxy Tab S4 10.5
64GB LTE Black

Huawei 5885
Portabil (WIFI)
Lenovo TAB 7.0 Essential
TB-7304I 16GB Black

Preturi in EUR fara TVA, cu posibilitatea de actualizare/modificare. Echipamente in limita stocului disponibil.

Huawei B310 Fix, cu antena
(WIFI + conexiune ethernet)

Contact
Orange va pune la dispozitie echipa de suport cu personal specializat.

•

Pentru detalii despre oferta completa si contracte, va invitam sa ne contactati.
Telefonic: 0374443410 – apel taxabil din orice retea / 410 – gratuit din grupul Orange PUBLISIND

Pentru usurinta, ne puteti contacta direct de pe telefon,
prin atingerea butoanelor de mai jos:
Mesaj WhatsApp

Apel telefonic

non -stop

Luni - Vineri 8-21 / Sambata 9-17

TELE
FON

E-mail
non -stop

Va contactam apoi in max 8 ore lucratoare

sau

sau

Marius Craciun
senior business development – Orange
Email: marius.craciun@orange.com

Internet si Voce Acasa
de la 39 lei/luna* (inclusiv TVA)

prin reteaua 4G Orange sau fibra optica
Martie 2019
* in functie de cursul valutar si abonamentul fix ales

Internet Fix si Telefonie fixa la sediu sau acasa – prin reteaua Orange 4G
Pachet complet de la 9.25 EUR/luna, toate echipamentele incluse
 pentru locatii fara disponibilitatea unei conexiuni exterioare prin cablu/fibra optica
 set complet de echipamente, instalare rapida si simpla

Telefonie fixa (optional)

Internet Fix
Abonament lunar 14 EUR, cu reducere 50%, pret special 7 EUR/luna




Internet national la viteze 4G: 150 GB/luna, apoi nelimitat,
cu viteze de pana la 256kbps
Trafic Internet gratuit noaptea, intre 0.00 si 7.00

+

*Recomandat si pentru
conectarea sistemelor
de securitate, unde nu
este indicata folosirea
conexiunilor din exterior

Abonamente lunare de la 3 EUR/luna, cu reducere 25%
Abonamente
disponibile

Taxa lunara
(EUR)

Office Fix 3

2.25

Office Fix 5

3.75

Office Fix 7

5.25

Trafic voce inclus
Nelimitat catre Orange + 450 unitati
catre: alte ret. nationale mobile si fixe /
fix UE/mobil fix SUA, Canada, Israel
Nelimitat catre Orange si retele fixe
nationale + 900 unitati catre: mobil fix
UE (inclusiv Romania)/mobil fix SUA,
Canada, Israel
Nelimitat catre: Orange / retele fixe
nationale/ fix UE / mobil fix SUA,
Canada, Israel
+ 900 unitati catre: alte ret. mobile
nationale/mobil UE

Minutele incluse în abonamentele Office Fix se alocă sub formă de unități ce se consumă astfel:
- 1 unitate pentru 1 minut către rețelele fixe naționale (mai putin la ab. unde este nelimitat)
-3 unități pentru 1 minut în alte retețe naționale mobile sau 1 minut către rețele fixe și mobile din
UE/SUA/Canada

Echipamente pentru comunicatie de voce fixa

Echipament pentru acces Internet

Telefoane fixe cu SIM Orange
SIM Card
SIM Card

WI-FI

WI-FI

sau

SIM Card

Router 4G Huawei B310
0 EUR

Taxele si tarifele nu contin TVA
2

Alcatel HH40V LTE Flybox
0 EUR

0 EUR

SIM Card

Maxcom MM35D
0 EUR

Pe SIM-urile Orange se aloca numar fix de forma 0374 xxxxxx sau numarul existent, prin portare la Orange.
Unitățile incluse în abonamentele Office Fix sunt disponibile pentru a apela numere din rețele fixe și mobile din Uniunea Europeană, SUA și Canada, cu excepția Estoniei, Letoniei,
Lituaniei, a numerelor și serviciilor premium și a numerelor din lista de exceptii ce poate fi consultata la https://www.orange.ro/mici-intreprinzatori/servicii-fixe/abonament-office-fix/

Internet fix si telefonie acasa, prin fibra optica
Pachet complet de la 6.87 EUR, toate echipamentele incluse
-se utilizeaza infrastructura existenta a cladirii (fibra optica din exterior / cablu cupru sau fibra optica in interior)
Internet fix cu viteze de până la 1Gbps
Abonament lunar Internet FIX (EUR)

Volum trafic Internet lunar
Viteză maximă de download
Viteză maximă de upload

5.83

7.50

9.17

nelimitat
100 Mbps
30 Mbps

nelimitat
500 Mbps
250 Mbps

nelimitat
1000 Mbps
500 Mbps
Router Wi-Fi inclus
(tehnologie FTTH)

Router Wi-Fi inclus (tehnologie FTTB)

Echipament

Promotional:
3 luni abonament gratuit, la orice abonament de mai sus sau 6 luni abonament gratuit, daca se activeaza impreuna cu un ab. Orange TV IPA
(detalii in oferta Pachet complet pentru acasa)
FTTB = “Fiber to the Building”
- fibra optica ajunge doar pana la imobil, nu si in interior

Conectivitate –
tehnologii / echipamente

FTTB = “Fiber to the Home”
- fibra optica pana in interior

Router FTTH

Router FTTB

0 EUR

0 EUR

Router Wi-Fi inclus în abonament, pentru a conecta toate dispozitivele la internet: PC, laptop, tablete, smartphone-uri, console de gaming sau smart TV

Telefonie fixa - optional
Abonament lunar (EUR)

1.04
minute nationale incluse
100
minute catre Orange
100
Echipament: telefon Gigaset A120 cordless 100% reducere
Siemens Gigaset
A120 cordless
0 EUR

tarifare trafic suplimentar (EUR/min)

catre rețele fixe naționale 0.04

către rețele fixe din Europa/ SUA/ Canada 0.07

către numere de mobil Orange 0.08

către rețele mobile din Europa și Israel 0.25

către rețele mobile naționale 0.14

pentru destinațiile din restul lumii 0.62

Comunicatie fax – disponibila, la tarife standard
3

Telefon fix

*se utilizeaza infrastructura existenta a cladirii (fibra optica exterior / cablu cupru sau fibra optica in interior).
Verificarea acoperirii: https://www.orange.ro/servicii-fixe/verifica-acoperire sau apel la serviciul clienti Corporate , 0374443410.

Tarifele nu contin TVA

Contact
Orange va pune la dispozitie echipa de suport cu personal specializat.

•

Pentru detalii despre oferta completa si contracte, va invitam sa ne contactati.
Telefonic: 0374443410 – apel taxabil din orice retea / 410 – gratuit din grupul Orange PUBLISIND

Pentru usurinta, ne puteti contacta direct de pe telefon,
prin atingerea butoanelor de mai jos:
Mesaj WhatsApp

Apel telefonic

non -stop

Luni - Vineri 8-21 / Sambata 9-17

TELE
FON

E-mail
non -stop

Va contactam apoi in max 8 ore lucratoare

sau

sau

Marius Craciun
senior business development – Orange
Email: marius.craciun@orange.com

Noua oferta Orange TV pentru familia ta
Abonamente cu extra reduceri,
in pachet Mobil + Fix pentru acasa
Martie 2019

Televiziune Orange HD prin satelit
 mai mult de 100 canale TV disponibile, din care peste 40 in rezolutie HD
 instalare gratuita si echipamente in custodie
 programe TV pe televizor (prin satelit) si pe computer/tabletă/smartphone
(prin internet), cu un singur abonament
 UEFA Champions League si EUROPA League - acum pe canalele LOOK

Abonamentele Orange TV
Pret total lunar (abonament si chirie pentru 1 receptor)
Pret total lunar (abonament si chirie pentru 2 receptoare)
Pret total lunar (abonament si chirie pentru 3 receptoare)
Facilitate speciala

Local HD

World HD

Family HD

36 canale, din care 15 cu rezolutie
HD

73 canale, din care 30 cu
rezolutie HD

108 canale, din care 47 cu
rezolutie HD

5.04
6.72
8.40
5.88
7.56
9.24
6.72
8.40
10.08
3 luni ab. gratuit (lunile 1,2,3 din contract) pentru utilizatorii fara ab. mobil Orange
sau
6 luni ab. gratuit (lunile 1,2,3 si 13,14,15) pentru utilizatorii cu ab. mobil Orange

sau
Oferta promotionala, disponibila pentru pachet mobil + fix (orice ab. mobil + orice ab. Internet Fix din oferta curenta)
Se aplica si pentru situatiile cand exista deja servicii active de tip mobil + fix
Numeabonament
Numar canale TV incluse

Local HD
36 canale,
din care 15 cu rezolutie HD

World HD
73 canale,
din care 30 cu rezolutie HD

Family HD
108 canale,
din care 46 cu rezolutie HD

0

1.68

3.36

0.84

2.52

4.20

1.68
3.36
Pret total lunar (abonament si chirie pentru 3 receptoare)*
*La aceste abonamente (cu pret special, corespunzator unui pachet mobil-fix) nu se aplica luni de abonament gratuit

5.04

Pret total lunar (abonament si chirie pentru 1 receptor)*
Pret total lunar (abonament si chirie pentru 2 receptoare)*

Preturi in EUR fara TVA

Oferta promotionala de televizoare cu 100% reducere
Smart TV full HD – diag. 80 cm

Smart TV full HD – diag. 109 cm

Smart TV full HD – diag. 127 cm

LG 32LK6100PLB
100% reducere
cu optiunea Orange TV 5
12.9 EUR/luna

perioada contractuala 24 luni

LG 43UK6300MLB
100% reducere
cu optiunea Orange TV 9

Samsung UE50NU7092UXXH
100% reducere

20.96 EUR/luna

perioada contractuala 24 luni

cu optiunea Orange TV 9
20.96 EUR/luna

perioada contractuala 27 luni

Detalii optiuni:
TV 5: 5 GB de trafic pentru navigare pe tvgo.orange.ro si in aplicatia Orange TV Go, utilizand computer, telefon, tableta.
TV 9: 9 GB de trafic pentru navigare pe tvgo.orange.ro si in aplicatia Orange TV Go, utilizand computer, telefon, tableta.

Reducerile de la televizoare se aplica la activarea unui abonament Orange TV nou sau pentru care se prelungeste perioada contractuala cu
24 luni, plus una dintre optiunile de mai sus, in functie de televizorul solicitat.
Perioada contractuala pentru optiunile Orange TV5 si Orange TV 9: 24 luni

Unui abonament Orange TV i se poate asocia o singura optiune speciala si un singur televizor cu reducere integrala.
Important: activarea optiunii speciale solicitate si livrarea televizorului asociat optiunii respective se vor face ulterior activarii
abonamentului Orange TV, instalarea si punerea in functiune a serviciilor Orange TV
Livrare gratuita, aparate in limita stocului. Preturi in EUR fara TVA

Extra optiuni TV prin satelit

14 lei/lună (TVA inclus)

Hungarian HD
3.97 lei /lună (TVA inclus)
> acces la 11 canale ungurești
>dublaj în limba maghiară pentru 12 canale disponibile, în funcție
de abonamentul tău: ID Investigation Discovery, Discovery Channel,
Discovery Science, Eurosport 2 HD, AXN HD, AXN Black, AXN White,
Epic Drama HD, Viasat Nature, Viasat History, Viasat Explore si Viasat
History/Nature HD

Kit extra canale

Peste 100 de canale TV într-o selecție impresionantă de limbi (germană,
franceză, spaniolă, turcă și multe altele), dintre care 20 la calitate HD și unul 3D.
0 lei /luna (fără costuri lunare suplimentare)
Taxa de instalare: 10,91 euro (TVA inclus)

Lista completa a canalelor Orange TV satelit incluse in abonamente

Detalii pentru canalele corespuznatoare fiecarui abonament: www.orange.ro/servicii-fixe/tv/abonament-tv-satelit/#channels

Echipamente necesare, conectare la TV
Televizoare cu 100% reducere: Samsung Smart TV
Pentru Televizor
cu standardDVB-S2
Card TV
Orange

Antena HD

Modul CI+
Orange

permite conectarea
a 3 Televizoare

cablu coaxial direct la TV

sau
Pentru Televizor
fara DVB-S2

Receptor HD
Samsung, cu
telecomanda

semnal hdmi
1080p

Card TV
Orange

Suplimentar, inclus in abonamentul TV:
acces la programele TV de oriunde, prin Internet:
computer/laptop – prin portalul

http://tvgo.orange.ro/ si/sau


tableta, telefon – prin aplicatia
Orange TV GO

sau

Contact
Orange va pune la dispozitie echipa de suport cu personal specializat.

•

Pentru detalii despre oferta completa si contracte, va invitam sa ne contactati.
Telefonic: 0374443410 – apel taxabil din orice retea / 410 – gratuit din grupul Orange PUBLISIND

Pentru usurinta, ne puteti contacta direct de pe telefon,
prin atingerea butoanelor de mai jos:
Mesaj WhatsApp

Apel telefonic

non -stop

Luni - Vineri 8-21 / Sambata 9-17

TELE
FON

E-mail
non -stop

Va contactam apoi in max 8 ore lucratoare

sau

sau

Marius Craciun
senior business development – Orange
Email: marius.craciun@orange.com

Noua ofertă de laptopuri
pentru membri și familii
Martie 2019

HP 250 G6 Silver

Windows 10 PRO
15,6” cu antireflexie
2,5 GHz, i5
8 GB RAM
256 GB SSD
Intel HD Graphics 620
DVD-Writer
Pana la 9 ore autonomie
1.86 kg

+
Modem Huawei E5577c Airbox 4G inclus

34€ /
luna

De ce HP?

+ 0€ avans

Trafic lunar inclus 12GB la viteze 4G, apoi scad e viteza
Toate tarifele sunt in E U R fara TVA. Echipamente in limita stocului






procesor puternic
sistem de operare familiar
tastatura completa –productivitate crescuta
ecran generos

MacBook Air 2018

13.3” Retina
1.6GHz, i5 8th gen.

sau

8 GB RAM
128 GB SSD
Intel UHD Graphics 617

Space Grey

Touch ID

Pana la 12 ore autonomie
1.25 kg

Gold

+
Modem Huawei E5577c Airbox 4G inclus

Ce e nou?
Touch ID

45€ /
luna

Ecran Retina

+ 264.09€ avans fara TVA
Trafic lunar inclus 12GB la viteze 4G, apoi scad e viteza
Toate tarifele sunt in E U R fara TVA. Echipamente in limita stocului

pana la 40% mai rapid, fata de
vechiul MacBook Air
25% mai mult volum fata de
generatia anterioara

MacBook Pro 2018

13.3” Retina True Tone
2.3GHz, i5 8th gen.
8 GB RAM
256 GB SSD
Intel Iris Plus Graphics 655
Touch ID, Touch Bar
Pana la 10 ore autonomie
1.37 kg

Space Grey

+
Modem Huawei E5577c Airbox 4G inclus

pana la 45% mai rapid,
fata de MacBook Air 2018

62.5€/
luna

Capacitate dubla de stocare vs Air

+ 400 € avans fara TVA
Trafic lunar inclus 12GB la viteze 4G, apoi scad e viteza
Toate tarifele sunt in E U R fara TVA. Echipamente in limita stocului

Touch bar
Multitasking imbunatatit

Contact
Orange va pune la dispozitie echipa de suport cu personal specializat.

•

Pentru detalii despre oferta completa si contracte, va invitam sa ne contactati.
Telefonic: 0374443410 – apel taxabil din orice retea / 410 – gratuit din grupul Orange PUBLISIND

Pentru usurinta, ne puteti contacta direct de pe telefon,
prin atingerea butoanelor de mai jos:
Mesaj WhatsApp

Apel telefonic

non -stop

Luni - Vineri 8-21 / Sambata 9-17

TELE
FON

E-mail
non -stop

Va contactam apoi in max 8 ore lucratoare

sau

sau

Marius Craciun
senior business development – Orange
Email: marius.craciun@orange.com

Siguranța copiilor
localizare și monitorizare, cu comunicare de voce
Martie 2019

Siguranta copiilor- monitorizare cu ceas GPS
Ceas GPS: Alcatel Kids Watch Care Time

Aplicatia gratuita de monitorizare - Alcatel Move Time
- se instaleaza pe Smartphone, de catre parinti

Pret ceas: 55.97 EUR,
Cu orice abonament din oferta curenta Orange de voce mobila.
Recomandare: abonamentul de 4 EUR
nelimitat minute catre numere Orange
400 minute in alte retele nationale

Numar de localizari nelimitat, deoarece ceasul utilizeaza reteaua GPRS.

•

Transmitere pozitie in timp real – trei modalități de poziționare geografică:
GPS, WLAN și LBS (retea mobila)

•

Apelari de voce / SOS: exclusiv catre maximum 10 numere favorite, pe

funcția de monitorizare pentru a vizualiza traseul parcurs în

care copilul le poate apela direct de pe ceas, prin intermediul aplicației Move

drumul spre școală.

•

•

afla unde se află copilul tău: folosește funcția de localizare sau

Time instalată pe smartphone-ul tău.

•

Apelarea ceasului, de la cele 10 numere favorite setate in ceas.

Mesaje vocale - micuțul tău poate trimite un mesaj vocal direct de pe ceas sau

•

Notificări automate - primești notificări de fiecare dată când
copilul tău depășește o zonă de siguranță prestabilită.

îi poți transmite chiar tu unul, prin intermediul aplicației Move Time. Durata
maximă a unui mesaj vocal este de 15 secunde, iar de pe ceas mesajul se

•

intermediul aplicației Move Time.
Certificare IP65: rezistent la stropi de apă

primești.
•

Alerte SOS: primești automat notificări în situația în care copilul
apelează butonul SOS

•

Preturi in EUR fara TVA

Zone de siguranta: poți defini mai multe zone de siguranță
pentru copilul tău, precum și tipul de notificări pe care dorești să le

poate transmite către un singur număr sau către toate numerele definite prin
•

Localizare și monitorizare - cu ajutorul aplicației Move Time poți

Nivel baterie ceas: primesti notificari atunci cand nivelul bateriei
ceasului scade la 10%.

Contact
Orange va pune la dispozitie echipa de suport cu personal specializat.

•

Pentru detalii despre oferta completa si contracte, va invitam sa ne contactati.
Telefonic: 0374443410 – apel taxabil din orice retea / 410 – gratuit din grupul Orange PUBLISIND

Pentru usurinta, ne puteti contacta direct de pe telefon,
prin atingerea butoanelor de mai jos:
Mesaj WhatsApp

Apel telefonic

non -stop

Luni - Vineri 8-21 / Sambata 9-17

TELE
FON

E-mail
non -stop

Va contactam apoi in max 8 ore lucratoare

sau

sau

Marius Craciun
senior business development – Orange
Email: marius.craciun@orange.com

Pachet Fix pentru acasa: Internet si Televiziune prin fibra
Martie 2019

Internet fix si telefonie acasa, prin fibra optica
Pachet complet de la 6.87 EUR, toate echipamentele incluse
-se utilizeaza infrastructura existenta a cladirii (fibra optica din exterior / cablu cupru sau fibra optica in interior)
Internet fix cu viteze de până la 1Gbps
Abonament lunar Internet FIX (EUR)

Volum trafic Internet lunar
Viteză maximă de download
Viteză maximă de upload

5.83

7.50

9.17

nelimitat
100 Mbps
30 Mbps

nelimitat
500 Mbps
250 Mbps

nelimitat
1000 Mbps
500 Mbps
Router Wi-Fi inclus
(tehnologie FTTH)

Router Wi-Fi inclus (tehnologie FTTB)

Echipament

Promotional:
3 luni abonament gratuit, la orice abonament de mai sus sau 6 luni abonament gratuit, daca se activeaza impreuna cu un ab. Orange TV IPA
(detalii in oferta Pachet complet pentru acasa)
FTTB = “Fiber to the Building”
- fibra optica ajunge doar pana la imobil, nu si in interior

Conectivitate –
tehnologii / echipamente

FTTB = “Fiber to the Home”
- fibra optica pana in interior

Router FTTH

Router FTTB

0 EUR

0 EUR

Router Wi-Fi inclus în abonament, pentru a conecta toate dispozitivele la internet: PC, laptop, tablete, smartphone-uri, console de gaming sau smart TV

Telefonie fixa - optional
Abonament lunar (EUR)

1.04
minute nationale incluse
100
minute catre Orange
100
Echipament: telefon Gigaset A120 cordless 100% reducere
Siemens Gigaset
A120 cordless
0 EUR

tarifare trafic suplimentar (EUR/min)

catre rețele fixe naționale 0.04

către rețele fixe din Europa/ SUA/ Canada 0.07

către numere de mobil Orange 0.08

către rețele mobile din Europa și Israel 0.25

către rețele mobile naționale 0.14

pentru destinațiile din restul lumii 0.62

Comunicatie fax – disponibila, la tarife standard
3

Telefon fix

*se utilizeaza infrastructura existenta a cladirii (fibra optica exterior / cablu cupru sau fibra optica in interior).
Verificarea acoperirii: https://www.orange.ro/servicii-fixe/verifica-acoperire sau apel la serviciul clienti Corporate , 0374443410.

Tarifele nu contin TVA

Televiziune Orange HD prin cablu
- se utilizeaza infrastructura existenta de fibra optica a cladirii –
https://www.orange.ro/servicii-fixe/verifica-acoperire/
Abonament

Entry
49

Explore
93

Global
130

Număr de canale HD incluse

0

18

36

Număr de canale disponibile în Orange TV Go*

22

49

75

5.04

6.72

8.4

Număr de canale incluse

Abonament lunar (EUR fara TVA)
Facilitate pentru clienti existenti Orange

6 luni ab. gratuit

6 luni ab. gratuit 6 luni ab. gratuit

Echipament necesar conexiunii Orange TV prin cablu (digitall)
Receiver TV Box HD: max. 4 per abonament (pentru 4 Televizoare)
- chirie lunara 0 pentru primul, 1.26 EUR (fara TVA)pentru fiecare din urmatoarele 3

Card Orange TV (se introduce in TV Box)

*Suplimentar, fiecare abonament Orange Home TV prin cablu oferă 1 GB de trafic Internet,
pentru consum in aplicația Orange TV Go sau pe site-ul tvgo.orange.ro pentru a urmări canalele
TV incluse în abonament.

1

Preturi in EUR fara TVA

Lista completa a canalelor Orange TV cablu, incluse in abonamente

Detalii pentru canalele corespunzatoare fiecarui abonament: https://www.orange.ro/servicii-fixe/tv/abonament-tv-cablu/#channels
2

Contact
Orange va pune la dispozitie echipa de suport cu personal specializat.

•

Pentru detalii despre oferta completa si contracte, va invitam sa ne contactati.
Telefonic: 0374443410 – apel taxabil din orice retea / 410 – gratuit din grupul Orange PUBLISIND

Pentru usurinta, ne puteti contacta direct de pe telefon,
prin atingerea butoanelor de mai jos:
Mesaj WhatsApp

Apel telefonic

non -stop

Luni - Vineri 8-21 / Sambata 9-17

TELE
FON

E-mail
non -stop

Va contactam apoi in max 8 ore lucratoare

sau

sau

Marius Craciun
senior business development – Orange
Email: marius.craciun@orange.com

Pachetul complet pentru familia și casa ta

Totul cu mai putin de 100 lei/luna*, inclusiv TVA
Telefonie mobila + Internet Fix + Televiziune HD
Martie 2019
*ex: Pentru 2 persoane, 98 lei in configuratia: 2 abonamente mobile de 4 EUR + ab. Internet Fix 4G de 7 EUR + ab Orange World HD Family, 2.52 EUR (2 decodoare)

Descriere pachet complet
Abonamente mobil Orange PUBLISIND de la 4 EUR/luna (cu telefon la pret redus)
In curand: extra 40GB trafic Internet inclus, la orice grup de abonamente. per membru
Telefoane gratuite sau cu pret redus, din peste 50 modele, inclusiv noile modele iphone XS.
Pretul telefoanelor scade daca se cresc abonamentele.
Reducere suplimentara la achizitia unui singur telefon, la contractarea si activarea a 2 sau mai
multe abonamente.

Samsung A6
9.83 EUR cu pachet
protectie inclus
cu ab 18.5 EUR
si 2 luni ab gratuit

+

Samsung S9
39.34 EUR cu pachet
protectie inclus
cu ab. 40.9 EUR
si 2 luni ab gratuit

SIM Card

Abonamente de Internet Fix pentru acasa, de la 7 EUR /luna, prin reteaua 4G
sau fibra optica. Optional, abonament voce fixa, de la 2.25 EUR.
Echipament (router) si telefon (daca e cazul) incluse.

WI-FI

Router 4G Huawei B310
0 EUR

sau

Router fibra optica
0 EUR

+
Abonamente Orange TV DTH (satelit), de la 0 EUR la maximum 5.04 EUR
(Family HD) Pret complet, cu 1-3 decodoare HD, instalare si activare
incluse.
Optional, se poate comanda televizor L G sau Samsung, cu optiune
lunara, de la 12.9 EUR.
Programe TV pe televizor (prin satelit) si pe computer/tabletă/
smartphone(prin internet), cu un singur abonament

Smart TV full HD diag. 32/43/50 inch

Configurator oferta completa
Abonamente voce cu Internet inclus

+

Internet Fix prin reteaua 4G sau fibra

Internet fix prin fibra*, ab. 7.5 EUR/luna, router inclus

Internet fix prin reteaua 4G, ab. 7 EUR/luna, router inclus




Internet national la viteze 4G: 150 GB/luna, apoi nelimitat,
cu viteze de pana la 256kbps
Trafic Internet gratuit noaptea, intre 0.00 si 7.00

Orange HD TV prin satelit
Numeabonament
Numar canale TV incluse

sau

+

Local HD
36 canale,
din care 15 cu rezolutie HD



Internet national 500Mbps, trafic nelimitat
*se utilizeaza infrastructura existenta a cladirii, este nevoie de fibra optica
in interior. Verificarea acoperirii: https://www.orange.ro/servicii-fixe/
verifica-acoperire sau apel la serviciul clienti Corporate, 0374443410.

World HD
73 canale,
din care 30 cu rezolutie HD

Family HD
108 canale,
din care 46 cu rezolutie HD

0

1.68

3.36

0.84

2.52

4.20

1.68
3.36
Pret total lunar (abonament si chirie pentru 3 receptoare)*
*La aceste abonamente (cu pret special, corespunzator unui pachet mobil-fix) nu se aplica luni de abonament gratuit

5.04

Pret total lunar (abonament si chirie pentru 1 receptor)*
Pret total lunar (abonament si chirie pentru 2 receptoare)*

Preturi in EUR fara TVA

Contact
PUBLISIND si Orange va pun la dispozitie echipa de suport cu personal specializat.
Pentru detalii despre oferta completa si contracte, va invitam sa ne contactati.

•

Telefonic: 0374443410 – apel taxabil din orice retea / 410 – gratuit din grupul Orange PUBLISIND

Pentru oferta completa si contractare, contactati-ne direct de
pe telefon, prin atingerea butoanelor de mai jos:
Pentru ab. cu numar
Orange PUBLISIND
existent

Pentru
contractare ab.
nou la PUBLISIND

Apel telefonic

Mesaj WhatsApp

Luni - Vineri 8-21 / Sambata 9-17

TELE
FON

Pentru alte solicitari
Orange

E-mail
non -stop

non -stop

sau

sau

Marius Craciun
senior business development executive
Orange Romania
Email: marius.craciun@orange.com

