tarife [i servicii PrePay
informa]ii generale
cartela SIM PrePay
Cu Orange PrePay tu de]ii controlul. Nu ai abonament sau factur` de pl`tit. Ai conectare imediat` la re]eaua
Orange [i acces direct la serviciile PrePay. Tot ce trebuie s` faci este s` alegi cartela SIM PrePay de 5 euro
credit [i la cump`rare ai inclus` pe SIM o op]iune care \]i ofer` resurse conform ofertei comerciale \n vigoare la
data activ`rii cartelei SIM. Iar dac` preferi s` prime[ti credit în loc de minute [i SMS-uri, dup` activarea SIM-ului,
trimite un SMS gratuit la 321 cu textul CREDIT, iar minutele, mesajele [i MB vor fi \nlocuite cu 5 euro credit.
Modificarea nu poate fi f`cut` în cazul în care ai folosit deja din minutele [i mesajele incluse în op]iune.
Cartela SIM con]ine num`rul t`u de telefon Orange [i un credit ini]ial activ timp de 60 de zile din ziua efectu`rii
primului apel.
Pentru a afla creditul, traficul disponibil sau perioada de activitate a cartelei:
 apeleaz` gratuit 333 sau ✱133#
 intr` în contul t`u online Orange pe www.orange.ro/contul-meu
Vei primi informa]ii actualizate dac` în prealabil ai închis sesiunea de date, sau dac` a trecut minim o or` de la
ultima accesare a internetului. Creditul exprimat în euro credit se diminueaz` în func]ie de op]iunile achizi]ionate
[i apelurile efectuate. Dup` epuizarea creditului sau expirarea celor 60 de zile, po]i apela numerele gratuite
[i po]i fi apelat timp de înc` 12 luni (perioad` de gra]ie).
Dac` timp de 3 luni nu prime[ti sau nu ini]iezi nici un apel taxabil, cartela ta SIM va fi dezactivat` [i î]i vei pierde
num`rul de telefon, oferta de care beneficiezi [i creditul PrePay.
Este interzis` redirec]ionarea cu titlu oneros prin intermediul serviciilor PrePay a traficului generat de c`tre un
ter].
În situa]ia în care se va constata redirec]ionarea cu titlu oneros prin intermediul serviciilor PrePay a traficului
generat de c`tre un ter], Orange România va putea restric]iona accesul la serviciile PrePay respective [i va
putea modifica condi]iile de furnizare a serviciilor f`r` o notificare prealabil` [i f`r` a fi obligat` la plata de
desp`gubiri.
Po]i reînc`rca prin urm`toarele modalit`]i:
 cu credit, din care po]i activa ulterior o op]iune
 direct cu op]iuni
Tarifele, bonusurile [i serviciile prezentate \n aceast` bro[ur` sunt valabile la momentul cump`r`rii serviciilor
PrePay. Pentru o list` complet` [i actualizat` a acestora acceseaz` www.orange.ro [i materialele publicitare
dedicate ofertelor comerciale. Suplimentar acestor medii de informare, Clientul poate lua cuno[tin]` de acestea
[i prin solicitarea de informa]ii Serviciului Clien]i sau \n orice magazin Orange.
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oferta de op]iuni [i tarife
op]iuni promo]ionale pentru cartela SIM PrePay
Fie c` ai deja o cartel` PrePay sau î]i activezi un SIM nou, la Orange ai de acum mai multe op]iuni din care o po]i
alege u[or pe cea care ]i se potrive[te, în func]ie de cum vrei s` comunici [i de bugetul t`u.
op]iunea de 6 euro credit

op]iunea de 8 euro credit

op]iunea de 10 euro credit

op]iunea de 12 euro credit

 nelimitat: minute în re]ea
 nelimitat: SMS în re]ea
 500 de minute na]ionale [i
interna]ionale c`tre fix
sau SMS na]ionale, din care
200 minute sau SMS sunt [i
interna]ionale pe mobil
 250 MB internet la viteze 4G

 nelimitat: minute în re]ea
 nelimitat: SMS \n re]ea
 1000 de minute na]ionale [i
interna]ionale c`tre fix sau
SMS na]ionale, din care 300
minute sau SMS sunt [i
interna]ionale pe mobil
 1 GB internet la viteze 4G

 nelimitat: minute în re]ea
 nelimitat: SMS \n re]ea
 1000 de minute na]ionale [i
interna]ionale c`tre fix sau
SMS na]ionale, din care 300
minute sau SMS sunt [i
interna]ionale pe mobil
 1,5 GB internet la viteze 4G

 nelimitat: minute în re]ea
 nelimitat: SMS \n re]ea
 1000 de minute na]ionale [i
interna]ionale c`tre fix sau
SMS na]ionale, din care 400
minute sau SMS sunt [i
interna]ionale pe mobil
 2 GB internet la viteze 4G

activeaz` prin apel la 206

activeaz` prin apel la 208

activeaz` prin apel la 210

activeaz` prin apel la 212

op]iunea de 5 euro credit
 nelimitat: minute în re]ea
 nelimitat: SMS în re]ea
 150 minute na]ionale [i
interna]ionale c`tre fix sau SMS
na]ionale
 50 MB internet la viteze 3G

op]iunea de 7 euro credit
 nelimitat: minute în re]ea
 nelimitat: SMS \n re]ea
 500 de minute na]ionale [i
interna]ionale c`tre fix sau
SMS na]ionale
 500 MB internet la viteze 4G

activeaz` prin apel la 205

activeaz` prin apel la 207

op]iunea internet
de 3 euro credit

op]iunea internet
de 5 euro credit

 0,5 GB trafic de internet
la viteze 4G

 1 GB trafic de internet
la viteze 4G

activeaz` prin SMS
la 321 cu textul NET3







activeaz` prin SMS
la 321 cu textul NET5

op]iunea Star de
6 euro credit
nelimitat: minute în re]ea
nelimitat: SMS în re]ea
1000 minute/MB/SMS na]ionale
200 minute/SMS na]ionale [i
interna]ionale c`tre fix/mobil
internet la viteze 4G

activeaz` prin SMS la 321
cu textul 6star







op]iunea internet
de 8 euro credit

op]iunea internet
de 10 euro credit

op]iunea internet
de 12 euro credit

 3 GB trafic de internet
la viteze 4G

 5 GB trafic de internet
la viteze 4G+

 10 GB trafic de internet
la viteze 4G+

activeaz` prin SMS
la 321 cu textul NET8

activeaz` prin SMS
la 321 cu textul NET10

activeaz` prin SMS
la 321 cu textul NET12

op]iunea Star de
8 euro credit
nelimitat: minute în re]ea
nelimitat: SMS \n re]ea
2500 minute/MB/SMS na]ionale
300 minute/SMS na]ionale [i
interna]ionale c`tre fix/mobil
internet la viteze 4G

activeaz` prin SMS la 321
cu textul 8star
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Ofert` promo]ional` valabil` pân` la 7 septembrie 2015, cu posibilitate de prelungire, pentru detalii consult`
pagina www.orange.ro.
Op]iunile PrePay activate conform ofertelor promo]ionale anterioare pot fi reactivate apelând gratuit ✱100#.
Pentru activare:
 sun` gratuit la numerele dedicate din tabelul de mai sus
 apeleaz` gratuit ✱100#, ramura Promo]ii sau Internet
 reîncarc` direct prin cardul bancar pe www.orange.ro sau din contul t`u online Orange pe
www.orange.ro/contul-meu
 vino la orice magazin sau partener Orange
Ai la dispozi]ie [i alte op]iuni promo]ionale disponibile clien]ilor PrePay, ce \]i aduc \n plus minute [i mesaje
na]ionale, minute interna]ionale, mesaje scrise \n re]ea, internet, servicii TV. Pentru o list` complet` a acestora
acceseaz` www.orange.ro [i materialele publicitare dedicate ofertelor comerciale, sun` la Serviciul Clien]i sau
vino \n orice magazin Orange.
ce trebuie s` [tii despre op]iunile PrePay :
 activarea direct` a unei op]iuni m`re[te perioada de activitate [i de gra]ie a SIM-ului
 beneficiile incluse în op]iune sunt valabile 30 de zile [i pot fi folosite doar în perioada activ` a contului PrePay
 pentru a verifica num`rul minutelor, mesajelor scrise [i al traficului de internet disponibil, precum [i data
valabilit`]ii lor, apeleaz` gratuit 333 sau ✱133# sau intr` în contul t`u online Orange www.orange.ro/contul-meu.
Vei primi informa]ii actualizate dac` în prealabil ai închis sesiunea de net, sau dac` a trecut minim o or` de la
ultima accesare a internetului
 toate op]iunile se reactiveaz` automat la fiecare 30 de zile, dac` ai în cont un credit minim egal cu tariful
op]iunii; cu câteva zile înainte de expirarea op]iunii prime[ti un SMS care te anun]` s`-]i reîncarci contul pentru
a beneficia în continuare de op]iune. Excep]ie fac doar op]iunile activate direct prin achizi]ionarea [i
re\nc`rcarea unui tichet de re\nc`rcare la orice magazin sau partener Orange
 dac` ai o op]iune activ` [i vrei s` î]i activezi alt` op]iune, cea veche va fi dezactivat` automat, iar beneficiile vor
fi disponibile pân` la data lor ini]ial` de valabilitate
 op]iunile pot fi activate [i prin tichet de reînc`rcare la orice punct de vânzare PrePay
 cu op]iunea de 5 euro credit ai internet la viteze 3G de pân` la 21,6 Mbps pentru download [i pân` la 5,76
Mbps pentru upload
 cu op]iunile de 6, 7 [i 8 euro credit, op]iunile Star [i op]iunile Internet de 3 euro credit ai internet la viteze 4G de pân`
la 30 Mbps pentru download [i pân` la 15 Mbps pentru upload; în cazul în care nu e[ti în zona de acoperire 4G sau
nu ai dispozitiv 4G beneficiezi de 3G, care ofer` viteze pentru download de pân` la 21,6 Mbps [i pentru upload de
pân` la 5,76 Mbps
 cu op]iunile de 10 [i 12 euro credit [i op]iunile Internet de 5 [i 8 euro credit ai internet la viteze 4G de pân` la
150 Mbps pentru download [i pân` la 50 Mbps pentru upload; în cazul în care nu e[ti în zona de acoperire 4G
sau nu ai dispozitiv 4G beneficiezi de 3G care ofer` viteze pentru download de pân` la 43,2 Mbps [i pentru
upload de pân` la 5,76 Mbps
 cu op]iunile Internet de 10 [i 12 euro credit ai internet la viteze 4G+ de pân` la 300 Mbps pentru download [i
pân` la 50 Mbps pentru upload; în cazul în care nu e[ti în zona de acoperire 4G+ sau nu ai dispozitiv 4G+
beneficiezi de 3G care ofer` viteze pentru download de pân` la 43,2 Mbps [i pentru upload de pân` la
5,76 Mbps
 pentru a naviga pe net în re]eaua 4G/4G+ ai nevoie de un dispozitiv compatibil (modem, tablet`, smartphone),
de o op]iune care s` î]i ofere acces la aceast` tehnologie [i s` te afli în aria de acoperire; dac` nu e[ti \n aria de
acoperire 4G/4G+, te vei conecta la net la viteze 3G
 pentru acces la tehnologia 4G/4G+ ai nevoie de un telefon compatibil [i de o o cartel` SIM special` pe care o
po]i ob]ine gratuit din orice Orange shop
 dac` nu ai o op]iune activ`, vei naviga pe internet la viteze de pân` la 3,6 Mbps
 po]i folosi minutele na]ionale [i interna]ionale c`tre fix incluse în op]iuni pentru apeluri c`tre re]elele fixe [i
mobile din SUA [i Canada [i pentru apeluri c`tre re]elele fixe din Uniunea European`, cu excep]ia destina]iilor
[i prefixelor ce pot fi consultate pe www.orange.ro/prefixe. Destina]iile neincluse în op]iune se taxeaz` conform
tarifului standard.
 po]i folosi minutele sau mesajele interna]ionale c`tre mobil incluse în op]iuni pentru apeluri [i mesaje c`tre
re]elele mobile din ]`ri ale Uniunii Europene, cu excep]ia destina]iilor ce pot fi consultate pe
www.orange.ro/prefixe. Destina]iile neincluse în op]iune se taxeaz` conform tarifului standard.
 minutele neconsumate într-o lun` nu se reporteaz`
 resursele PrePay se consum` în func]ie de disponibilitatea în cont:
- din beneficiile incluse în bonusurile primite în programul PrePay Bonus sau alte bonusuri promo]ionale cu
valabilitate de pân` la 30 de zile, apoi din beneficiile incluse în op]iuni [i din beneficiile incluse în bonusurile
promo]ionale cu valabilitate mai mare de 30 de zile, în urm`toarea ordine: minute nelimitate în re]ea, minute
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în re]ea, mesaje nelimitate în re]ea, mesaje în re]ea, minute sau mesaje în re]ea, mesaje nelimitate na]ionale,
mesaje na]ionale, minute na]ionale, minute sau mesaje na]ionale, minute na]ionale [i interna]ionale c`tre
re]ele fixe, minute na]ionale [i interna]ionale c`tre re]ele fixe [i mobile, minute na]ionale [i interna]ionale c`tre
fix sau mesaje na]ionale, trafic de internet, minute sau mesaje na]ionale sau trafic de internet, minute [i
mesaje na]ionale [i interna]ionale c`tre re]ele fixe [i mobile
- ulterior se consum` din creditul pl`tit, provenit din reînc`rcare sau de la achizi]ionarea cartelei SIM Orange
PrePay.
To]i clien]ii PrePay care î[i activeaz` op]iunile promo]ionale sau un nou SIM Orange PrePay vor beneficia de
urm`toarele tarife dup` terminarea resurselor incluse \n op]iune:
tarife na]ionale
apel c`tre orice re]ea na]ional`
SMS c`tre orice re]ea na]ional`
MMS c`tre orice re]ea na]ional`
trafic internet prin 4G+, 4G, 3G, EDGE [i GPRS
apel video în re]eaua Orange
apel video în alte re]ele mobile

0,18 euro credit/minut
0,05 euro credit
0,14 euro credit
0,50 euro credit/MB
0,17 euro credit/minut
0,23 euro credit/minut

tarife interna]ionale
Zona 0: Europa – re]ele fixe, Moldova
Zona 1: Europa – re]ele mobile, Israel, USA, Canada
Zona 2: restul lumii
Zona 3: sateli]i
SMS c`tre destina]ii interna]ionale
MMS c`tre destina]ii interna]ionale

0,30 euro credit/minut
0,50 euro credit/minut
0,81 euro credit/minut
2,30 euro credit/minut
0,12 euro credit
0,50 euro credit

ce trebuie s` [tii
 dac` un client PrePay nu are op]iuni active, va beneficia de aceste tarife automat
 taxarea serviciului de voce se face la secund`, dup` primul minut de convorbire, care este indivizibil, pentru
toate apelurile na]ionale [i interna]ionale
 po]i beneficia de tarife reduse pentru apeluri [i mesaje scrise na]ionale sau interna]ionale dac` activezi una
dintre op]iunile promo]ionale
 taxarea mesajelor scrise (SMS) se face \n momentul trimiterii. Mesajele scrise primite de la utilizatorii oric`rei
re]ele nu te cost` nimic
 taxarea serviciului de date se realizeaz` pe volum de trafic; unitatea de tarifare este KB, 1 MB=1024 KB
 apelurile c`tre numerele de interes general la nivel local (de exemplu, numerele de taxi) consum` din minutele
na]ionale incluse în op]iuni
 apelurile [i SMS-urile c`tre numerele de interes public la nivel local (de exemplu, 19 xy) sau c`tre numerele cu
tarif special, mai mare decât cel al apelurilor na]ionale (de exemplu: jocuri, concursuri, informa]ii utile, oferte
comerciale speciale etc.) nu consum` din minutele sau SMS-urile incluse în op]iuni
 taxarea mesajelor multimedia (MMS) se face \n momentul trimiterii. Mesajele multimedia primite de la utilizatorii
oric`rei re]ele nu te cost` nimic.

Orange Young
creeaz`-]i propria op]iune PrePay
Acum po]i s` alegi pentru cartela ta PrePay minute [i SMS în re]ea, na]ionale [i interna]ionale, precum [i trafic de
internet exact a[a cum î]i dore[ti, creându-]i propria op]iune:
 intr` pe www.orangeyoung.ro [i alege ce ]i se potrive[te
 orice client PrePay cu vârsta \ntre 14 [i 35 de ani î[i poate crea propria op]iune. Iar dac` î]i place s` studiezi
oferte pe internet sau s` faci rezerv`ri online, cu siguran]` vei îndr`gi configuratorul.
 acum po]i profita la maxim de oferta ta, alegând dintr-o gam` larg` de pachete de minute [i SMS-uri sau MB
de internet, exact câte ]i se potrivesc. În plus, ai acces la oferte exclusiv online. Pentru detalii privind
oferta, consult` pagina www.orangeyoung.ro.
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cum activez oferta pe cartela mea PrePay
 dup` configurarea ofertei, alege vreau oferta [i vei fi redirec]ionat c`tre contul t`u, unde va trebui s` î]i faci
cont dac` nu ai deja unul
 imediat dup` autentificare, î]i va ap`rea op]iunea pe care ai creat-o în configurator
 pentru activare selecteaz` vreau op]iunea [i aceasta se va activa dac` ai suficient credit în cont. Iar dac` nu ai
credit suficient, î]i po]i reînc`rca contul prin butonul reîncarc`
 dup` efectuarea pl`]ii, op]iunea se va activa pe cartela ta PrePay [i vei primi un SMS de confirmare
 op]iunea este valabil` timp de 30 zile; dup` acest interval, op]iunea se reactiveaz` automat la fiecare 30 de
zile, dac` ai în cont un credit minim egal cu tariful op]iunii; cu câteva zile înainte de expirarea op]iunii prime[ti
un SMS care te anun]` s`-]i reîncarci contul pentru a beneficia în continuare de op]iune. Iar dac` luna
urm`toare vrei s` schimbi resursele din op]iunea ta, trebuie doar s` reiei procesul de creare a op]iunii din
configurator
 dac` ai deja alte op]iuni active, op]iunea creat` online în configurator se va ad`uga beneficiilor tale curente.

re\nc`rcarea cartelei SIM
Reprezint` o modalitate de realimentare a creditului PrePay prin oricare dintre metodele comunicate de Orange
prin oferta comercial`. Re\nc`rcarea presupune plata \n avans a valorii \n limitele c`reia Clientul poate beneficia
de serviciile PrePay. Clientul poate reîncarca contul PrePay oricând pe parcursul perioadei active [i al perioadei
de gra]ie prin mai multe modalit`]i. Reînc`rcarea cu credit sau op]iune ofer` un credit în euro credit, minute,
mesaje scrise, trafic pe internet, cu o perioad` activ` urmat` de o perioad` de gra]ie.
Valoarea maxim` a noii perioade active, respectiv a noii perioade de gra]ie este conform ofertelor comerciale ale
Orange Romånia. Dac` nu ]i-ai consumat creditul \n perioada activ`, la prima re\nc`rcare vei putea folosi creditul
r`mas.
Valorile care pot fi reînc`rcate variaz` în func]ie de modalitatea aleas`, fiind cuprinse \ntre 1 [i 200 de euro credit.
Toate detaliile despre valorile [i metodele de re\nc`rcare sunt publicate pe pagina oficial` www.orange.ro.
Clientul mai poate lua cuno[tin]` de acestea [i prin solicitare de informa]ii Serviciului Clien]i sau \n orice magazin
Orange.

re\nc`rcarea cu o cartel` de re\nc`rcare
Po]i alege dintre mai multe cartele de re\nc`rcare: 4 euro credit, 5 euro credit, 6 euro credit, op]iune 6 euro credit,
7 euro credit, 12 euro credit, 19 euro credit [i 25 euro credit. Pentru re\nc`rcarea contului, folose[te codul de
re\nc`rcare de pe cartel` [i apeleaz` gratuit de pe telefonul mobil 222, serviciul de Re\nc`rcare, sau
✱122✱cod de re\nc`rcare# serviciul Self Care sau ✱100# de pe telefonul mobil [i urmeaz` instruc]iunile.
Codul unei cartele poate fi folosit pentru o singur` reînc`rcare.

cartel` de reînc`rcare PrePay
cartela de re\nc`rcare PrePay
4 euro credit
cartela de re\nc`rcare PrePay
5 euro credit
cartela de re\nc`rcare PrePay
6 euro credit
cartela de re\nc`rcare PrePay
op]iune 6 euro credit
cartela de re\nc`rcare PrePay
7 euro credit
cartela de re\nc`rcare PrePay
12 euro credit
cartela de re\nc`rcare PrePay
19 euro credit
cartela de re\nc`rcare PrePay
25 euro credit

perioad` activ`
(zile)

perioad` de gra]ie
(zile)

30

50

30

50

30

50

30

50

60

240

90

240

120

240

120

240
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re\nc`rcarea de pe un abonament Orange
Oriunde te-ai afla, \n ]ar` sau \n str`in`tate, contul t`u PrePay poate fi reînc`rcat [i de c`tre un abonat Orange
direct de pe telefonul s`u mobil, cu orice valoare cuprins` între 1 [i 200 de euro credit sau cu o op]iune
promo]ional` PrePay. Valoarea maxim` lunar` cu care abonatul poate reînc`rca orice cont PrePay depinde de
valoarea facturilor sale precedente. Pe parcursul unei luni, de fiecare dat` când acceseaz` acest serviciu, va fi
informat asupra valorii maxime cu care poate s` reîncarce un cont PrePay.
Acesta trebuie doar s` acceseze serviciul Reînc`rcare PrePay, apelând gratuit ✱100# sau 200.
Contul t`u PrePay poate fi re\nc`rcat [i automat \n fiecare lun`, la data stabilit` [i cu valoarea aleas` de un
abonat Orange. Pentru a programa o re\nc`rcare automat`, abonatul Orange trebuie s` apeleze ✱100#.
Vei primi un credit egal cu valoarea reînc`rcat`, plus bonusul corespunz`tor. Abonatul va pl`ti pe factura lunar`
valoarea re\nc`rcat`.

re\nc`rcarea electronic`
Cu tichetul de re\nc`rcare PrePay po]i s`-]i re\ncarci contul cu orice valoare \ntreag` cuprins` \ntre 3 [i 25 de
euro credit [i cu alte valori distincte: 50, 100, 150 sau 200 de euro credit sau po]i s`-]i re\ncarci contul cu o
op]iune promo]ional` PrePay. La solicitarea reînc`rc`rii contului cu o anumit` valoare, vei primi un tichet pe care
este tip`rit un cod unic de reînc`rcare [i valoarea euro a creditului care urmeaz` s` fie reînc`rcat.
Pentru re\nc`rcarea contului, apeleaz` gratuit de pe telefonul t`u mobil 222, serviciul Re\nc`rcare, sau ✱122✱cod
de re\nc`rcare# serviciul Self Care sau ✱100# de pe telefonul mobil [i urmeaz` instruc]iunile. Codul unui tichet
poate fi folosit pentru o singur` reînc`rcare.

re\nc`rcarea direct`
Creditul unui utilizator PrePay poate fi re\nc`rcat utilizånd un sistem prin care contul PrePay este re\nc`rcat direct
cu orice valoare \ntre 1 [i 200 de euro credit sau cu o op]iune promo]ional` PrePay, f`r` a mai fi nevoie s`
utilizezi un cod de re\nc`rcare, ci doar declarând num`rul de telefon PrePay de re\nc`rcat. Dup` reînc`rcare vei
primi un SMS de confirmare.
Po]i s` re\ncarci contul cu 1 sau 2 euro credit doar \n magazinele Orange shop sau de pe un abonament Orange.

re\nc`rcarea online
Pentru a efectua o re\nc`rcare, ai la dispozi]ie re\nc`rcarea online, direct cu cardul bancar pe www.orange.ro cât
[i \n contul t`u online www.orange.ro/contul-meu. Po]i s`-]i re\ncarci direct propriul cont PrePay sau \l po]i
re\nc`rca direct pe cel al unui prieten cu orice valoare \ntre 4 [i 200 de euro credit sau cu o op]iune promo]ional`
PrePay.

re\nc`rcarea interna]ional`
Atunci când nu e[ti \n România, la solicitarea reînc`rc`rii ]i se va cere num`rul de telefon [i suma pe care dore[ti
s` o reîncarci. Num`rul Orange PrePay din România va primi un mesaj cu num`rul unic de înregistrare a
tranzac]iei [i un mesaj de confirmare a reînc`rc`rii contului. Po]i reînc`rca cu valori cuprinse între 5 euro credit [i
200 euro credit (multiplu de 5). Valoarea pe care o pl`te[ti include TVA (24%). Pentru detalii privind
disponibilitatea, consult` pagina oficial` www.orange.ro.

servicii PrePay
Self Care (✱100#) – gratuit
Cu serviciul Self Care ai acces la ofertele Orange mai u[or, direct pe ecranul telefonului t`u, cu un simplu apel
gratuit la num`rul ✱100#.
Self Care este disponibil non-stop, oriunde în aria de acoperire Orange. Po]i utiliza Serviciul Self Care ✱100# [i
atunci când pleci în str`in`tate. Pentru aceasta nu uita s`-]i activezi serviciul Roaming PrePay înainte de a p`r`si
România.
Utilizarea Serviciului Self Care în roaming depinde de capabilit`]ile tehnice ale re]elei de telefonie mobil` str`ine.
Pentru a naviga \n meniu [i a intra \ntr-o anumit` op]iune, trebuie s` ape[i R`spunde, s` introduci num`rul
op]iunii dorite [i apoi s` ape[i Trimite. |n câteva momente pe ecranul telefonului va fi returnat submeniul
corespunz`tor op]iunii introduse. Din momentul \n care te afli \n meniul Self Care te po]i \ntoarce \ntotdeauna la
op]iunea anterioar`, dac` ape[i R`spunde, introduci “✱” [i apoi ape[i Trimite sau po]i s` navighezi \n meniul
urm`tor ap`sând R`spunde, introducând “#” [i apoi ap`sând Trimite.
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Meniul serviciului Self Care poate s` arate [i s` se comporte diferit \n func]ie de tipul de telefon pe care \l
folose[ti.

Alege (200) - gratuit
Apeleaz` gratuit num`rul scurt 200 de pe telefonul t`u Orange ca s`:
 activezi una dintre op]iunile promo]ionale Orange PrePay
 activezi sau s` dezactivezi serviciul Roaming. Activarea serviciului Roaming este gratuit`.
 activezi sau s` dezactivezi Mesageria Vocal` sau pentru a-i m`ri sau mic[ora timpul de reac]ie; modificarea
op]iunilor Mesageriei Vocale este gratuit` [i este confirmat` printr-un mesaj scris.

Re\ncarc` (222) - gratuit
Te ajut` s` re\ncarci creditul cartelei SIM, s` afli num`rul t`u de telefon Orange [i s` alegi limba \n care
dore[ti s` ascul]i mesajele (român` sau englez`).

Info Credit (✱133# sau 333) - gratuit

Po]i apela acest serviciu atât \n perioada activ`, cât [i \n perioada de gra]ie.
|n perioada activ` î]i ofer` informa]ii despre credit, resursele incluse \n op]iuni disponibile [i bonusuri active,
precum [i data pån` la care le po]i folosi.
|n perioada de gra]ie afli care este ultima zi \n care po]i re\nc`rca pentru a-]i reactiva creditul [i a-]i p`stra
num`rul Orange.
|n plus, serviciul este accesibil atât pe teritoriul României, cât [i în roaming.

Serviciul Clien]i (444)
Serviciul Clien]i î]i furnizeaz` rapid [i permanent - 24 de ore din 24, informa]ii la zi despre serviciul Orange
PrePay.
Apeleaz` num`rul scurt 444 de pe telefonul t`u mobil sau 021 203 30 33 [i urmeaz` instruc]iunile. La orice
apelare, primul pas pe care trebuie s`-l faci este s` alegi limba de comunicare. Acest serviciu este accesibil pe
teritoriul României formând 444 în perioada activ` a creditului sau formând 021 203 3033 de pe un alt num`r de
telefon (tarif normal), dac` te afli în perioada de gra]ie sau dac` ai contul suspendat. Când te afli
în Roaming apeleaz` acest serviciu formând +4021 203 30 33 [i apelul se taxeaz` \n func]ie de ]ara \n care te
afli, conform tarifelor de roaming. Serviciul este disponibil odat` cu ini]ializarea cartelei reînc`rcabile Orange
PrePay.
|ntre orele 08:00-21:00, accesul la Serviciul Clien]i este gratuit. Transferul c`tre un consultant este taxat cu 0,55
euro credit/apel, doar de la al treilea apel efectuat în interval de 30 de zile. Între orele 21:00-08:00, accesul
la acest serviciu este gratuit, iar transferul c`tre un operator este tarifat cu 0,55 euro credit/apel.

Serviciul Clien]i Date (408)
Serviciul Clien]i Date se poate apela la num`rul 408 sau la 021 203 30 31de luni pân` duminic`, între orele
09:00 - 20:00 [i furnizeaz` informa]ii la zi despre serviciile de date Orange PrePay.
Acest serviciu este accesibil pe teritoriul României formând 408 de pe telefonul t`u mobil în perioada activ` a
creditului sau formând 021 203 30 31 de pe un alt num`r de telefon (tarif normal), dac` Clientul PrePay este \n
perioada de gra]ie sau are contul suspendat. |n Roaming acest serviciu se apeleaz` formând +4021 203 30 31 [i
se taxeaz` \n func]ie de ]ara \n care te afli, conform tarifelor de roaming.
Serviciul este disponibil odat` cu ini]ializarea cartelei reînc`rcabile Orange PrePay.
Accesul la Serviciul Clien]i Date este gratuit. Transferul c`tre un consultant este taxat cu 0,55 euro credit/apel,
doar de la al treilea apel efectuat în interval de 30 de zile.

Transfer Credit
Cu serviciul Transfer Credit po]i oferi credit din contul t`u oric`rui alt utilizator PrePay sau de abonament
re\nc`rcabil. |n func]ie de creditul de care dispui, po]i transfera 1, 2 sau 3 euro credit de maximum 3 ori \n 30 de
zile. Perioada activ` a creditului transferat este de 5 zile.
Pentru a transfera credit apeleaz` gratuit ✱100#, Self Care, acceseaz` meniul Transfer Credit [i urmeaz`
instruc]iunile sau acceseaz` contul tau online Orange www.orange.ro/contul-meu.
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Pentru a avea acces la serviciul de Transfer Credit, un client PrePay trebuie s` fie în perioada activ` [i s` fi
consumat minimum 5 euro credit în ultimele 12 luni sau din momentul activ`rii cartelei pân` la momentul în care
dore[te transferul de credit. Consumul se actualizeaz` lunar, pe data de 10 a fiec`rei luni, pentru luna anterioar`.
În cazul în care condi]iile de mai sus nu sunt îndeplinite simultan, ramura corespunz`toare serviciului nu va fi
afi[at` în meniul Self Care.
Serviciul nu este disponibil în primele 6 luni de la activarea cartelei SIM pentru pachetele PrePay primite gratuit în
cadrul unor oferte promo]ionale.
Pentru detalii, consult` pagina oficial` www.orange.ro [i/sau Serviciul Clien]i.

Reînc`rcarea de Rezerv`
Ai acum la dispozi]ie creditul de rezerv` ca s` po]i comunica \n situa]iile de urgen]`, când e[ti \n perioada inactiv`
a creditului sau e[ti \n perioada de activitate, dar nu ai suficient credit pentru a efectua un apel na]ional de un
minut.
Valoarea creditului de rezerv` este de 40 de eurocen]i, corespunz`tor unui apel na]ional de cel pu]in 1 minut
conform op]iunii tarifare alese. Creditul de rezerv` este activ o zi, nu are perioad` de gra]ie [i se consum`
\naintea bonusului pentru apeluri primite [i a creditului pl`tit.
Apeleaz` gratuit de pe telefonul t`u 100#, serviciul Self Care, acceseaz` meniul Re\nc`rcare, apoi op]iunea
Re\nc`rcare de Rezerv` [i urmeaz` instruc]iunile. Re\nc`rcarea contului cu cei 40 de eurocen]i \]i va fi confirmat`
printr-un mesaj scris.
Cei 40 de eurocen]i vor fi re]inu]i la urm`toarea re\nc`rcare a contului, prin oricare din metodele de re\nc`rcare,
prin Transfer Credit sau din bonusurile primite. Vei fi anun]at printr-un mesaj scris despre re]inerea contravalorii
creditului de rezerv`.
Pentru a folosi acest serviciu, trebuie s` fi re\nc`rcat cel pu]in o dat` cartela ta Orange PrePay, prin orice metode
de re\nc`rcare, exceptând serviciul Transfer Credit.
Beneficiezi de o singur` re\nc`rcare de rezerv` \ntr-o perioad` de 30 de zile [i po]i folosi din nou acest serviciu
numai dup` ce a fost confirmat` re]inerea celor 40 eurocen]i.
Accesul la serviciu, precum [i mesajele primite, nu te cost` nimic.
Serviciul este disponibil gratuit tuturor utilizatorilor de cartele re\nc`rcabile PrePay de pe telefonul mobil prin
intermediul serviciul Self Care.
✱

Contul meu
Intr` pe www.orange.ro/contul-meu [i cu un singur click:
 verifici detaliile de convorbiri [i [tii cât ai consumat din beneficiile tale
 activezi op]iuni sau servicii [i modifici planul tarifar
 adaugi sau modifici numere favorite
 reîncarci contul PrePay sau transferi credit

Mesageria Vocal` (555) - gratuit
Dac` nu po]i r`spunde la telefonul t`u Orange, dac` acesta este închis sau te afli în afara ariei de acoperire, nu
mai pierzi apelurile pe care altfel le-ai fi primit.
În orice situa]ie te-ai g`si, c`su]a ta vocal` preia mesajele vocale de la apelan]ii t`i [i le înregistreaz`.
În momentul în care e[ti disponibil, vei fi notificat printr-un mesaj scris despre noile mesaje sosite, pe care le po]i
asculta [i salva.
Apeleaz` num`rul scurt 555 de la telefonul t`u Orange [i accesezi direct c`su]a ta vocal`.
De la orice alt telefon - fix sau mobil, apelezi num`rul lung 0744 945 550 [i apoi alegi limba de comunicare.
C`su]a ta de mesagerie vocal` poate p`stra 15 mesaje. Orice mesaj poate fi p`strat în c`su]a ta vocal` timp de
7 zile.
Accesul la serviciu, apelul de consultare la 555, precum [i notificarea nu te cost` nimic.
Apelul de consultare - formând 0744 945 550, 0744 945 551 sau 0744 945 552 - are tariful unui apel \n re]ea.
Aten]ie: \n roaming, consultarea Mesageriei Vocale se taxeaz` ca apel interna]ional de roaming c`tre România.

NonStop - gratuit
Dac` cineva te sun` [i apelul s`u este redirec]ionat c`tre serviciul Mesagerie Vocal`, acesta î]i poate l`sa sau nu
un mesaj.
În cazul în care nu se înregistreaz` efectiv un mesaj, vei fi notificat c` ai un apel pierdut.
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Notificarea are forma unui mesaj scris, în care ]i se prezint` num`rul apelantului (dac` aceast` informa]ie este
disponibil`), precum [i data [i ora apelului.
În cazul în care ai mai multe apeluri pierdute, notificarea va con]ine informa]ii despre fiecare apel în parte.
Dac` e[ti în roaming, po]i redirec]iona toate apelurile c`tre serviciul de Mesagerie Vocal` [i în acest fel vei
identifica apelan]ii f`r` costuri suplimentare.
Mesajele de notificare î]i sunt trasmise automat pe telefonul t`u, atunci când acesta este deschis [i este în aria
de acoperire; prime[ti notificarea în momentul în care ai un apel pierdut [i niciun mesaj vocal nu a fost înregistrat
în c`su]a ta vocal` de c`tre apelantul respectiv.

Mesageria Discret` (500)
Astfel, chiar dac` destinatarul se afl` în aria de acoperire [i telefonul s`u este deschis, acesta nu va suna, iar
mesajul t`u transmis prin intermediul Mesageriei Discrete va fi înregistrat direct în c`su]a vocal`.
Dup` înregistrare, destinatarul va fi notificat de c`tre serviciul Mesagerie Vocal` cu privire la noul mesaj.
Num`rul scurt de acces la serviciul Mesagerie Discret` este 500.
De la orice alt telefon - fix sau mobil, apelezi num`rul lung 0744 945 550 [i apoi alegi limba de comunicare.
Acest serviciu este gratuit.
Apelul t`u de înregistrare, indiferent de num`rul de acces format, are tariful unui apel în re]ea.

Mesaje Scrise (SMS)
Cu acest serviciu po]i transmite sau primi mesaje scrise de pån` la 160 de caractere - inclusiv semne de
punctua]ie, spa]ii libere [i alte caractere - c`tre/de la utilizatorii de telefonie mobil`. Scrierea cu caractere
diacritice ("[", "]", "â”, `" etc.) sau simboluri speciale poate consuma mai multe caractere decât în mod normal, în
func]ie de tipul telefonului utilizat; astfel, este posibil ca la expediere, informa]ia s` se \mpart` \n mai multe mesaje
scrise, tarifarea fiind f`cut` \n func]ie de num`rul acestora.
|n cazul \n care telefonul destinatarului nu se afl` \n aria de acoperire sau este \nchis, Centrul de Mesaje va
transmite acest mesaj timp de 72 de ore. Indiferent dac` se afl` \n România sau \n str`in`tate, Clientul PrePay
poate trimite sau primi mesaje scrise c`tre sau de la utilizatorii altor re]ele numai dac` operatorii str`ini permit
acest lucru.
Dac` dore[ti s` trimi]i un mesaj scris unui abonat sau utilizator dintr-o re]ea de telefonie interna]ional`, trebuie s`
introduci num`rul de telefon în format interna]ional.
Dac` te afli în afara României [i trimi]i un mesaj scris, acesta se taxeaz` \n func]ie de ]ara \n care te afli, conform
tarifelor de roaming.
Mesajele primite în roaming nu te cost` nimic.

Mesaje Multimedia (MMS)
Cu serviciul Mesaje Multimedia po]i s` trimi]i [i s` prime[ti direct pe telefonul t`u Orange mesaje cu fotografii
color sau imagini animate \nso]ite de texte de pân` la 3000 de caractere [i sunete. Pentru a trimite [i primi
mesaje multimedia, ai nevoie de un telefon compatibil multimedia, corect configurat. Con]inutul mesajului
multimedia poate fi limitat de modelul telefonului compatibil multimedia.
Pentru tarifele mesajelor multimedia transmise din roaming consult` www.orange.ro/roaming.

Apeluri video
Prin intermediul apelului video po]i vedea cu cine vorbe[ti. Pentru a putea folosi serviciul, atåt tu, cåt [i cel cu
care vorbe[ti, trebuie s` ave]i telefoane compatibile 3G cu func]ie de apelare video [i s` v` afla]i \n aria de
acoperire 3G. Pentru un apel video nu trebuie decåt s` tastezi num`rul de telefon sau s`-l selectezi din agend` [i
apoi s` alegi din meniu op]iunea pentru apel video. Iar cånd prime[ti un apel video po]i alege s` fii v`zut sau nu
de cealalt` persoan`.
Dac` dore[ti s` vorbe[ti [i s` fii v`zut, ape[i butonul de acceptare a apelului video. |n cazul \n care nu dore[ti s`
fii v`zut, \nainte de a accepta apelul, po]i \nchide camera video.
Pentru activarea serviciului Apeluri video apeleaz` gratuit ✱100#, serviciul Self Care, sau sun` la Serviciul Clien]i
(444).
Pentru detalii privind apelurile video interna]ionale [i \n roaming, disponibilitate, destina]ii [i tarife, intr` pe
www.orange.ro/3g+/apeluri-video-ro sau sun` la Serviciul Clien]i.
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Fun (366)
|nseamn` distrac]ie pe mobilul t`u Orange. Discut` pe chat cu prieteni din toat` ]ara, joac` în re]ea sau afl`
ultimele tendin]e în materie de dragoste. Primul pas e simplu: trimite \ntr-un mesaj scris cuvântul cheie FUN la
num`rul 366 [i intri în joc. Restul vine de la sine.
|n Fun g`se[ti [i Chatul Orange. Trebuie doar s` te înregistrezi [i po]i accesa domeniile publice de discu]ie,
trimite mesaje personale altor chatteri, ini]ia [i organiza discu]ii în cadrul unui anumit grup de chatteri sau î]i po]i
g`si partenerul ideal de chat prin serviciul Dating.
Tariful pentru fiecare mesaj scris trimis la 366 este de 0,01 euro credit. Mesajele scrise trimise la 366 reprezint`
un cost suplimentar [i nu consum` din num`rul celor incluse \n op]iuni. Mesajele scrise primite de la 366 sunt
gratuite.

Sport
LIVE: Urm`re[ti orice meci de fotbal dore[ti. Trimite la 788 un SMS cu textul LIVE urmat de numele uneia dintre
echipele care joac` \n meciul ales [i vei primi mesaje scrise gratuite imediat ce se modific` scorul, se acord`
cartona[ ro[u sau se fluier` de final. Tariful pentru fiecare mesaj scris pe care îl trimi]i la 788 este 0,496 euro
credit.
FAN: E[ti la curent cu evolu]ia echipei de fotbal al c`rei suporter e[ti. Trimite la 789 un SMS cu textul FAN urmat
de numele echipei favorite [i afli ce se \ntåmpl` \n meciurile \n care aceasta joac`, pe perioada pe care o dore[ti.
O dat` devenit FAN-ul unei echipe, vei fi informat de toate evenimentele importante din meciurile în care joac`
echipa ta: goluri, cartona[e ro[ii, rezultatul final. Fiecare mesaj scris primit de la 789 este tarifat cu 6,2 eurocen]i
credit. Pentru detalii intr` pe www.orange.ro.

Portalul Orange pe mobil
Afl` totul din mi[care! Intr` pe m.orange.ro [i ai [tiri, meteo, horoscop sau ghid TV, direct pe mobilul t`u. Tot de
aici î]i personalizezi telefonul cu tonuri de a[teptare [i te distrezi cu cele mai cool jocuri sau cu prietenii de pe
Chat. În plus, te po]i uita la emisiunile preferate prin TV live, oriunde te-ai afla.

Acces mobil internet
Aceste servicii î]i permit accesul mobil la pagini de internet, precum Portalul Orange pe mobil, oriunde ai fi în zona
de acoperire Orange. Pentru conectare ai nevoie de un telefon mobil compatibil, cu XHTML sau HTML
încorporat. Pentru cea mai bun` experien]` de navigare, \]i recomand`m utilizarea serviciului prin tehnologiile
4G/3G/EDGE/GPRS. Tarifarea pentru acest tip de acces se face în func]ie de volumul de trafic. Î]i po]i seta
automat telefonul t`u Orange pe www.orange.ro sau prin apel gratuit la ✱100#. Serviciile Acces Mobil Internet
prin 4G/3G/EDGE/GPRS sunt deja activate pe cartel`. Pentru a afla volumul de date consumat apeleaz` 333
sau 133#.

Roaming
Serviciul Roaming î]i ofer` posibilitatea de a folosi num`rul t`u de telefon Orange [i în afara teritoriului României.
Po]i folosi telefonul t`u Orange în str`in`tate numai în cadrul ariei de acoperire a operatorului GSM partener din
]ara în care te afli. Semnalul depinde în principal de calitatea tehnic` a re]elei respective.
cum func]ioneaz`
 pentru a apela orice num`r de telefon, formeaz` num`rul \n format interna]ional, inclusiv pentru cele na]ionale
 pentru a trimite SMS din roaming este necesar` setarea centrului de mesaje din meniul telefonului \n format
interna]ional: +40744 946 000
 pentru a fi apelat:
- din România, cel care î]i telefoneaz` tasteaz` num`rul t`u Orange în format na]ional (07XX XXXXXX)
- din str`in`tate (inclusiv din ]ara vizitat`), cel care te apeleaz` tasteaz` num`rul t`u Orange în format
interna]ional (004 07XX XXXXXX)
Pentru tarife, re]elele în care este disponibil serviciul Roaming [i alte detalii intr` pe www.orange.ro/roaming.

SIM Agenda Back-up
Serviciul SIM Agenda Back-up î]i ofer` o metod` simpl` [i sigur` de a salva numerele de telefon de pe cartela
SIM pe serverul Orange în condi]ii de confiden]ialitate. Serviciul poate fi folosit atât pe telefonul mobil, cât [i pe
web [i î]i ofer` posibilitatea recuper`rii datelor din agend` atunci când este nevoie.
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Pentru accesarea serviciului de pe telefonul mobil este necesar` o cartel` SIM Smart pe care o po]i ob]ine prin
schimbarea cartelei SIM vechi la un Orange shop. Cu cartela SIM Smart folose[ti serviciul intrând în meniul
Orange de pe telefonul mobil, op]iunea SIM Back-up. Po]i utiliza serviciul dup` primirea unui mesaj scris de
confirmare. Pentru a activa serviciul acceseaz` Self Care ✱100# sau apeleaz` Serviciul Clien]i (444). Po]i accesa
serviciul SIM Agenda Back-up [i utilizând contul t`u online Orange: www.orange.ro/contul-meu.
Pentru a beneficia de serviciul SIM Agenda Back-up, taxa de activare este de 3 euro credit, dup` care costul
lunar este de 0,40 euro credit.
Dac` e[ti client PrePay [i activezi serviciul SIM Agenda Back-up, serviciul se reactiveaz` automat la un interval
de 30 zile. Pentru ca op]iunea s` se reactiveze automat, trebuie s` ai în cont un credit minim egal cu taxa op]iunii
plus 1 cent.
Utilizarea serviciului în roaming se taxeaz` suplimentar.
Dac` vrei s` dezactivezi serviciul, sun` gratuit la ✱100#-Servicii-Personal Space-SIM Agenda Back-up Dezactivare.

Transfer de con]inut
Serviciul Transfer de con]inut î]i ofer` o metod` simpl`, eficient` [i sigur` de a transfera informa]iile din telefonul
t`u mobil atunci când te decizi s`-l schimbi.
Po]i s` î]i transferi agenda telefonic`, mesajele scrise, imaginile [i sunetele de apel în condi]ii de confiden]ialitate.
De asemenea, po]i s` î]i p`strezi informa]iile pe un card de memorie USB, iar atunci când vei avea nevoie de ele
pe telefonul t`u mobil le po]i transfera cu u[urin]`.
Dac` dore[ti s`-]i transferi informa]iile de pe telefonul t`u pe un altul sau pe un card de memorie USB, nu trebuie
decât s` vii în Orange shop, unde vei primi asisten]a de care ai nevoie.
Dac` dore[ti s` transferi toate informa]iile din telefonul t`u pe un altul (SMS-urile, pozele, \nregistr`rile,
sunetele de apel [i numerele din agend`) vei fi tarifat cu 5,21 euro (cu TVA). Serviciul este disponibil atât clien]ilor
Orange (abona]i sau utilizatori PrePay), cât [i utilizatorilor altor re]ele.

Smart Services
Cu Smart Services prime[ti asisten]` din partea unui expert Orange pentru:
 instalarea cartelei SIM
 verificarea [i configurarea set`rilor de SMS, MMS [i internet
 configurarea c`su]ei de e-mail
 instalarea de aplica]ii pe telefon (Yahoo, Facebook, Twitter) [i configurarea accesului la aplica]ii
specifice telefonului t`u: Apple App Store, Nokia OVI
 instalarea unui accesoriu Bluetooth
 actualizarea software-ului
totul cu 5,21 euro (TVA inclus)
Împreun` cu Smart Services beneficiezi de un pre] special pentru serviciul Transfer de con]inut,
doar 2,10 euro în loc de 5,21 euro (TVA inclus). Astfel, nu vei pierde nicio informa]ie când î]i schimbi telefonul.

Care Center
Dac` e[ti din Bucure[ti, Cluj, Bra[ov, Timi[oara sau Ia[i, la Care Center prime[ti rapid asisten]` [i
servicii de repara]ii pentru defec]iuni u[oare ale telefonului t`u. Astfel, nu va mai fi nevoie s` ajungi cu
acesta în service. Speciali[tii no[tri î]i vor sta la dispozi]ie pentru:
 decodarea telefonului
 schimbarea tastaturii sau a carcasei
 repara]ii mecanice
 reactualiz`ri de software
 verificarea parametrilor pentru SMS [i MMS
Te a[tept`m la urm`toarele adrese:
Orange Care Center - Bd. Lasc`r Catargiu 47- 53, Bucure[ti
Orange shop Pantelimon - {os. Pantelimon nr. 245, Bucure[ti
Orange shop Universitate - Bd. Nicolae B`lcescu nr. 3, Bucure[ti
Orange shop Cluj 2 - Pia]a Unirii nr. 6, Cluj-Napoca
Orange shop Bra[ov Mure[enilor - Str. Mure[enilor nr. 1, Bra[ov
Orange shop Republicii - Bd. Republicii nr. 8, Timi[oara
Orange shop Ia[i 1 - Str. Anastasie Panu nr. 52, Ia[i

11

bonusuri
programul de loialitate PrePay Bonus
Pentru c` e[ti pe PrePay, Orange te r`spl`te[te cu avantaje speciale. Prin programul de loialitate PrePay Bonus,
fiecare re\nc`rcare \]i aduce beneficii din plin:
 prime[ti pe loc un bonus \n minute, mesaje sau MB de fiecare dat` când re\ncarci. Bonusul difer` \n func]ie de
valoarea re\nc`rcat` [i de luna \n care ai re\nc`rcat.
 aduni reduceri la telefoane prin Orange Phone Credit
La fiecare re\nc`rcare, prime[ti un bonus Phone Credit pe care \l pui deoparte, iar valoarea cumulat` o po]i folosi
ca reducere pentru cump`rarea unui nou telefon. |n plus, ai avantaje suplimentare dac` alegi modele din oferta
special` Orange Phone Credit in vigoare.
Avantajele oferite prin programul PrePay Bonus se ofer` tuturor clien]ilor Orange PrePay la reînc`rc`ri de minim
4 euro credit, cu credit sau minute, pentru orice metod` de reînc`rcare.
Pentru detalii suplimentare despre programul de loialitate PrePay Bonus, valabilitatea ofertelor promo]ionale,
regulament, premii [i condi]ii de participare acceseaz` www.orange.ro/bonus [i materialele publicitare dedicate.
Po]i afla detalii [i prin apel la Serviciul Clien]i sau \n orice magazin Orange.

PrePay suporter
}ii cu o echip` de fotbal din Liga 1? Înscrie-te în programul PrePay suporter [i afli scorul echipei favorite chiar în
timpul meciului, prime[ti bonusuri [i ai [tiri despre echip` pe mobil. Pentru a te înscrie în programul PrePay
suporter trimite un SMS gratuit cu numele echipei favorite la 321.
Pentru detalii suplimentare privind programul PrePay suporter, valabilitatea ofertelor promo]ionale sau lista
echipelor de fotbal \nscrise \n program acceseaz` www.orange.ro/suporter [i materialele publicitare dedicate
ofertei comerciale. Po]i afla detalii [i prin apel la Serviciul Clien]i sau \n orice magazin Orange.

po]i solicita \n plus
schimbarea cartelei SIM
|n cazul \n care Clientul solicit` \nlocuirea unei Cartele SIM deoarece prezint` defecte de fabrica]ie, aceasta va fi
\nlocuit` gratuit.
|nlocuirea Cartelei SIM efectuate \n orice alte condi]ii (furt, pierdere, deteriorare cauzat` de client etc.) poate fi
taxat` cu un tarif administrativ. |nlocuirea cartelei SIM PrePay este gratuit` \n cazul \n care clientul are o vechime
mai mare de 1 an \n re]eaua Orange, un consum mediu anual mai mare de 40 euro credit [i nu a mai beneficiat
\n ultimii 2 ani de o \nlocuire gratuit` a cartelei SIM. Dac` aceste condi]ii sunt \ndeplinite, \nlocuirea cartelei SIM
deteriorate sau care a fost furat` sau pierdut` este gratuit`. |nlocuirea cartelei SIM se poate face la orice magazin
Orange shop pe baza actului de identitate, contra sumei de 8,68 EUR (TVA inclus) sau prin cerere scris` prin
po[t`, cu confirmare de primire pe adresa: Orange România, bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, sector 2, Bucure[ti.
|n cererea scris` trebuie specificat` urm`toarea fraz`: „|n cazul \n care schimbarea cartelei nu se poate face
gratuit, sunt de acord s` fie sc`zut` contravaloarea a 8,68 euro credit din contul meu PrePay”
Orange Romånia nu r`spunde \n niciun fel pentru utilizarea Creditului PrePay \n cazul furtului sau pierderii Cartelei
SIM.

deblocare terminale comercializate de c`tre Orange România
Terminalele comercializate de c`tre Orange România sunt blocate \n re]eaua Orange România [i se pot debloca
cu condi]ia pl`]ii tarifului administrativ de deblocare, astfel:
 gratuit, dac` ai cump`rat un telefon f`r` servicii asociate
 pentru 54 RON (TVA inclus), dac` ai cump`rat un telefon cu servicii asociate
Pentru decodarea telefonului trebuie s` mergi cu el [i factura fiscal` \n magazinele Orange.
Informa]ii actualizate despre tarifele de deblocare sunt disponibile pe www.orange.ro, \n magazinele Orange [i la
444 - Serviciul Clien]i.

unde ne g`se[ti
Produsele PrePay sunt disponibile:
 \n re]eaua Orange shop, online www.orange.ro [i Orange store
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 la partenerii Orange
 \n re]eaua de distribu]ie PrePay
iulie 2015
S.C. Orange Romånia S.A.
Europe House
Bd. Lasc`r Catargiu nr. 47- 53
Sector 1, Bucure[ti, Romånia
J40/10178/1996
Cod Unic de |nregistrare: 9010105
Capital social subscris [i v`rsat: 93.596.732,50 lei
Tel.: 021 203 30 33; Fax: 021 203 35 99
www.orange.ro
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