
Termene și condiții:  

Campania “Oferta Aprilie” este valabilă la prelungirea sau achiziția pe 24 de luni a unui abonament 

Orange alături de un smartphone din lista de telefoane compatibile, în perioada 28.03.2023-24.04.2023, 

cu posibilitate de prelungire. Oferta se desfașoară în limita stocului disponibil. Reducerea se aplică la 

folosirea voucher-elor APRILIE75/APRILIE110/APRILIE125/APRILIE200/APRILIE300 în coșul de comandă 

din magazinul online Orange.ro. Este permisă utilizarea unui singur voucher în coșul de comandă.  

Oferta se adresează persoanelor fizice, iar dintre persoanele juridice, doar clienților SoHo. Oferta se 

aplică la flow-urile online disponibile la data campaniei, atât pentru plata în rate, cât și pentru plata 

integrală. Voucher-ul se aplică la orice act comercial (contract de achiziție/loializare pe 24 de luni) 

pentru telefonul asociat voucher-ului respectiv, indiferent de abonamentul selectat de client din lista 

abonamentelor compatibile.  

Comanda/comenzile plasate de client care nu pot fi onorate din motive obiective (e.g. erori tehnice 

punctuale ce pot apărea la plasarea unei comenzi etc.) vor fi anulate, fără drept la despăgubiri și fără 

altă formalitate, clientul fiind notificat prin SMS și/sau e-mail.  

Folosirea unor metode care sunt create pentru a produce un avantaj nedrept altor potențial 

cumpărători dă dreptul Orange România de a retrage dreptul la achiziția de produse din prezenta 

campanie, fără drept de compensare și fără obligație de preaviz. Prin urmare, în cazul în care Orange 

România are indicii asupra faptului că un potențial cumpărător se angajează sau încearcă să se angajeze 

fraudulos, ilegal sau necinstit în campanie, inclusiv, dar fără a se limita la angajarea în orice activitate sau 

orice manipulare a acesteia, Orange România este îndreptățit să ia măsurile adecvate și va avea dreptul 

să anuleze comenzile plasate de potențialul cumpărător indiferent de rezultatul încercării. 

Listă produse compatibile cu voucherul “APRILIE75”- 75EUR discount 

Samsung Galaxy A13 5G 

 

Listă produse compatibile cu voucherul “APRILIE110”- 110EUR discount 

OPPO reno7 lite 

Samsung Galaxy A33 5G 

Apple iPhone 13 5G 128GB 

Apple iPhone 14 5G 128GB 

 

Listă produse compatibile cu voucherul “APRILIE125”- 125EUR discount 

Sony Xperia 10 IV 5G 

HONOR 70 

Samsung Galaxy S21 FE 5G 

Samsung Galaxy S22 5G 128GB 

 

 



Listă produse compatibile cu voucherul “APRILIE200”- 200EUR discount 

HDS-ERI0101401 Sony Xperia 1 IV 5G 

 

Listă produse compatibile cu voucherul “APRILIE300”- 300EUR discount 

HDS-ERI0101601 Sony Xperia 5 IV 5G 

 

De asemenea, în cadrul campaniei pot fi achiziționate și produse din categoria Tablete și Laptopuri, ce 

pot beneficia de reducere la achizitia standard prin aplicarea voucherelor 

APRILIE10/APRILIE15/APRILIE20/APRILIE40. 

Listă produse compatibile cu voucherul “APRILIE10”- 10% discount 

Samsung Galaxy Tab A8 10.5 2021 X205 Gray  (BEST DEAL) 

 

Listă produse compatibile cu voucherul “APRILIE15”- 15% discount 

Laptop Lenovo TB 15 G2 ITL I3-1115G4 FHD 8GB 256G W10P 

 

Listă produse compatibile cu voucherul “APRILIE20”- 20% discount 

Lenovo Tab M10  HD 2nd Gen TB-X306X RAM4GB  

Huawei MatePad 10.4 RAM4GB 128GB cu husa tastatura si mouse 

 

Listă produse compatibile cu voucherul “APRILIE40”- 40% discount 

Galaxy Tab A7 Lite LTE Gray 8.7inch RAM3GB ROM32GB                                                                                             

 

 

 


