Orange România S.A.
Bd. Lascăr Catargiu nr. 47-53,
Sector 1, Bucureşti
Serviciul Clienţi apel gratuit în reţeaua Orange la numărul 300
sau apel cu tarif standard la 0374 300 300

Denumirea serviciului: Opțiunea de 8 € credit
Fișă de sinteză a opțiunii de 8 € credit
numărul 8 din data 30/06/2022
• Prezenta fișă de sinteză a opțiunii de 8 € credit prevede principalele elemente ale acestei oferte de servicii, în
conformitate cu legislația UE1.
• Aceasta ajută la compararea ofertelor de servicii.
• Informațiile complete cu privire la serviciu sunt furnizate în alte documente.
Serviciu (servicii și echipamente)
DESCRIEREA
caracteristicilor principale
•
•

acces la internet mobil;
16 GB trafic resurse de internet național;

Resursele incluse nu se reportează.
Opțiunea oferă acces Roaming SEE (Spațiul Economic European: țările din UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia)
doar împreună cu o opțiune activă pe cont de minimum 12 € credit cu roaming în SEE. În acest caz, limita de
consum internet în Roaming SEE este 8 GB dar fără a depăși resursele de internet cumulate din alte opțiuni și
bonusuri.
Bonus: 80 GB bonus internet valabil 60 de zile
Vitezele serviciului de internet și căi de atac
opțiunea de 8 € credit

450 Mbps viteză maximă estimată de download și viteză promovată
100 Mbps viteză maximă de upload

Preț 8 € credit

Informații complete cu privire la toate tarifele aplicabile sunt disponibile la www.orange.ro precum și în termeni și
condiții generale prepaid.
Durata, reînnoirea și încetarea opțiunii
•
•

opțiunea este valabilă 30 de zile;
activarea opțiunii alocă pe contul prepaid o perioadă de grație de 300 de zile.

Articolul 102 alineatul (3) din Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie
2018 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (JO L 321, 17.12.2018, p. 36).
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