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Local HD 6 euro
Abonamentul Local HD include minimum 30 de canale. La 
valoarea lunară a abonamentului, pe factură, vor fi adăugate 
și taxele lunare pentru echipamentele TV alese. Reducerile 
aplicate abonamentelor și taxelor se acordă doar pentru 
primul abonament Orange TV activat. Prețurile includ TVA.

3 euro

World HD 7 euro
Abonamentul World HD include minimum 60 de canale. La 
valoarea lunară a abonamentului, pe factură, vor fi adăugate 
și taxele lunare pentru echipamentele TV alese. Reducerile 
aplicate abonamentelor și taxelor se acordă doar pentru 
primul abonament Orange TV activat. Prețurile includ TVA.

4 euro

Family HD

Home Net
4G* 8

8 euro
Abonamentul Family HD include minimum 80 de canale. La 
valoarea lunară a abonamentului, pe factură, vor fi adăugate 
și taxele lunare pentru echipamentele TV alese. Reducerile 
aplicate abonamentelor și taxelor se acordă doar pentru 
primul abonament Orange TV activat. Prețurile includ TVA.

¡ Euro/lună TVA inclus. Înlocuirea abonamentului în perioada 
minimă contractuală cu un abonament cu valoare inferioară 
nu e permisă.

¡ 100 GB trafic de internet pe suport 4G+/3G+/EDGE/GPRS. 
După depășirea traficului inclus, viteza de transfer va fi de 
până la maximum 256 Kbps pentru download și până la 
maximum 128 Kbps pentru upload. Limitarea vitezei de 
transfer după consumarea traficului inclus va îngreuna 
utilizarea anumitor servicii, cum ar fi: video-streaming, web 
browsing etc. Pentru păstrarea vitezei de transfer și mai 
mult trafic de internet inclus se poate activa o opțiune 
lunară de trafic suplimentar de 20 GB pentru 3 euro/lună, 
TVA inclus. Resursele nu se reportează.

¡ 0,06 euro/mesaj pentru mesaje scrise transmise către orice 
rețea națională. Tarifele includ TVA.

¡ Euro/lună TVA inclus. Înlocuirea abonamentului în 
perioada minimă contractuală cu un abonament cu 
valoare inferioară nu e permisă.

¡ 200 GB trafic de internet pe suport 4G+/3G+/EDGE/GPRS. 
După depășirea traficului inclus, viteza de transfer va fi de 
până la maximum 256 Kbps pentru download și până la 
maximum 128 Kbps pentru upload. Limitarea vitezei de 
transfer după consumarea traficului inclus va îngreuna 
utilizarea anumitor servicii, cum ar fi: video-streaming, web 
browsing etc. Pentru păstrarea vitezei de transfer și mai 
mult trafic de internet inclus se poate activa o opțiune 
lunară de trafic suplimentar de 20 GB pentru 3 euro/lună, 
TVA inclus. Resursele nu se reportează. La activarea unui 
abonament Home Net 4G 10 pe 24 de luni, până la data de 
31 octombrie 2020, se acordă promoțional trafic nelimitat 
în rețeaua Orange. Această promoție rămâne disponibilă 
cât timp abonamentul de internet rămâne activ, cu același 
plan tarifar ales la momentul achiziției.

¡ 0,06 euro/mesaj pentru mesaje scrise transmise către 
orice rețea națională. Tarifele includ TVA.

5 euro

1 euro

4 euro

5 euro

6 euro

Taxa lunară
echipament

HD

Inclus (0 euro)

Pentru clienții care achiziționează doar serviciul de 
televiziune prin satelit, chiria pentru primul echipament 
este 1 euro/lună. Clienții care achiziționează serviciul de 
televiziune prin satelit împreună cu Home Net 4G și/sau 
voce mobilă au primul echipament inclus în prețul 
pachetului, iar pentru fiecare receiver suplimentar se 
plătește o chirie de 1 euro) /lună.

Taxa lunară
receiver

suplimentar

1 euro

1

Promoțional, pentru fiecare echipament suplimentar la 
abonamentele activate pe 24 de luni.

Home Net
4G* 10

6 euro 5 euro

8 euro 7 euro

8 euro

10 euro
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8 euro 8 euro

Abonament Fun 8, cu acces național include nelimitat minute și 
SMS naționale, 200 minute internaționale care se pot consuma 
către rețelele fixe și mobile din țări ale Uniunii Europene, SUA și 
Canada, cu excepțiile afișate la adresa: 
www.orange.ro/servicii/prefixe-abonamente, 15 GB trafic de 
internet național pe mobil + net inclus în rețele Sociale & Chat. 

Traficul de internet pentru Rețele Sociale & Chat este gratuit atât 
timp cât ai internet disponibil din traficul de internet inclus în 
abonament. Lista aplicațiilor și website-urilor de Rețele Sociale & 
Chat poate fi consultată pe www.orange.ro. După consumarea 
traficului de internet inclus, traficul efectuat în Rețele Sociale & 
Chat va fi tarifat standard. Traficul efectuat prin accesarea 
link-urilor externe din aplicațiile și website-urile de Rețele Sociale & 
Chat nu este inclus. Traficul efectuat prin apelurile de voce și video 
în timp real nu este inclus.

Tariful după terminarea resurselor incluse este 0,20 euro/minut 
pentru redirecționare și conferință național, 1 euro/250 MB pentru 
traficul de internet, tarif standard conform rețelei apelate pentru 
apelurile internaționale. Abonament fără Acces Roaming (cu 
resurse utilizabile numai la nivel național).

10 euro 10 euro

Abonament Fun 10, cu acces roaming SEE, include nelimitat 
minute și SMS naționale și în roaming în SEE, 300 minute 
internaționale care se pot consuma către rețelele fixe și mobile din 
țări ale Uniunii Europene, SUA și Canada, cu excepțiile afișate la 
adresa www.orange.ro/servicii/prefixe-abonamente, 20 GB trafic 
de internet pe mobil + net inclus în rețele Sociale & Chat. 

Traficul de internet pentru Rețele Sociale & Chat este gratuit atât 
timp cât ai internet disponibil din traficul de internet inclus în 
abonament. Lista aplicațiilor și website-urilor de Rețele Sociale & 
Chat poate fi consultată pe www.orange.ro. După consumarea 
traficului de internet inclus, traficul efectuat în Rețele Sociale & 
Chat va fi tarifat standard. Traficul efectuat prin accesarea 
link-urilor externe din aplicațiile și website-urile de Rețele Sociale 
& Chat nu este inclus. Traficul efectuat prin apelurile de voce și 
video în timp real nu este inclus. Traficul efectuat în roaming SEE 
pentru aplicațiile incluse în pachet și pentru Rețele Sociale & Chat 
se scade din limita de consum a serviciilor de date în roaming în 
SEE. După consumarea resurselor de internet incluse în pachet 
sau după depășirea limitei de consum servicii date în roaming în 
SEE se va aplica tariful aferent serviciilor de date conform 
abonamentului pentru tot traficul, inclusiv traficul către aplicațiile 
incluse în pachet.

Tariful după terminarea resurselor incluse este 0,20 euro/minut 
pentru redirecționare și conferință național, 1 euro/250 MB pentru 
traficul de internet, tarif standard conform rețelei apelate pentru 
apelurile internaționale. Abonament cu Acces Roaming SEE 
(Spațiul Economic European: țările din UE, Islanda, Liechtenstein 
și Norvegia) cu o limită consum date în Roaming SEE (din 
resursele pachetului și bonusuri) de 4,80 GB.

Abonament Fun 12, cu acces roaming SEE, include nelimitat 
minute și SMS naționale și în roaming în SEE, 400 minute 
internaționale care se pot consuma către rețelele fixe și mobile 
din țări ale Uniunii Europene, SUA și Canada, cu excepțiile afișate 
la adresa www.orange.ro/servicii/prefixe-abonamente, 40 GB 
trafic de internet pe mobil + net inclus în rețele Sociale & Chat.

Traficul de internet pentru Rețele Sociale & Chat este gratuit atât 
timp cât ai internet disponibil din traficul de internet inclus în 
abonament. Lista aplicațiilor și website-urilor de Rețele Sociale & 
Chat poate fi consultată pe www.orange.ro. După consumarea 
traficului de internet inclus, traficul efectuat în Rețele Sociale & 
Chat va fi tarifat standard. 

Fun 12 12 euro 12 euro
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    Traficul efectuat prin accesarea link-urilor externe din aplicațiile și 
website-urile de Rețele Sociale & Chat nu este inclus. Traficul 
efectuat prin apelurile de voce și video în timp real nu este inclus.  
Traficul efectuat în roaming SEE pentru aplicațiile incluse în 
pachet și pentru Rețele Sociale & Chat se scade din limita de 
consum a serviciilor de date în roaming în SEE. După 
consumarea resurselor de internet incluse în pachet sau după 
depășirea limitei de consum servicii date în roaming în SEE se va 
aplica tariful aferent serviciilor de date conform abonamentului 
pentru tot traficul, inclusiv traficul către aplicațiile incluse în 
pachet.

Tariful după terminarea resurselor incluse este 
0,20 euro/minut pentru redirecționare și conferință național, 1 
euro/250 MB pentru traficul de internet, tarif standard conform 
rețelei apelate pentru apelurile internaționale. Abonament cu 
Acces Roaming SEE (Spațiul Economic European: țările din UE, 
Islanda, Liechtenstein și Norvegia) cu o limită consum date în 
Roaming SEE (din resursele pachetului și bonusuri) de 5,76 GB.

Abonament Smart 15, cu acces roaming SEE, include nelimitat 
minute și SMS naționale și în roaming în SEE, 600 minute 
internaționale care se pot consuma către rețelele fixe și mobile 
din țări ale Uniunii Europene, SUA și Canada, cu excepțiile 
afișate la adresa www.orange.ro/servicii/prefixe-abonamente

Internet național nelimitat valabil și în rețeaua 5G împreună cu 
un telefon compatibil. 

Tariful după terminarea resurselor incluse este 0,20 euro/minut 
pentru redirecționare și conferință național, 1 euro/250 MB 
pentru traficul de internet, tarif standard conform rețelei apelate 
pentru apelurile internaționale. Abonament cu Acces Roaming 
SEE (Spațiul Economic European: țările din UE, Islanda, 
Liechtenstein  și Norvegia) cu o limită consum date în Roaming 
SEE de 7,20 GB.

Smart 15 15 euro 15 euro

Smart Plus 20 20 euro 20 euro

Abonament Smart Plus 20, cu acces roaming SEE, include 
nelimitat minute și SMS naționale și în roaming în SEE, 800 
minute internaționale care se pot consuma către rețelele fixe și 
mobile din țări ale Uniunii Europene, SUA și Canada, cu 
excepțiile afișate la adresa  
www.orange.ro/servicii/prefixe-abonamente, internet național 
nelimitat, valabil și în rețeaua 5G împreună cu un telefon 
compatibil.

Tariful după terminarea resurselor incluse este 
0,20 euro/minut pentru redirecționare și conferință național, 
1 euro/250 MB pentru traficul de internet, tarif standard conform 
rețelei apelate pentru apelurile internaționale. Abonament cu 
Acces Roaming SEE (Spațiul Economic European: țările din UE, 
Islanda, Liechtenstein și Norvegia) cu o limită consum date în 
Roaming SEE de 9,60 GB.

Abonament Smart Plus 25, cu acces roaming SEE, include 
nelimitat minute și SMS naționale și în roaming în SEE, 1000 
minute internaționale care se pot consuma către rețelele fixe și 
mobile din țări ale Uniunii Europene, SUA și Canada, cu 
excepțiile afișate la adresa 
www.orange.ro/servicii/prefixe-abonamente, internet național 
nelimitat, valabil și în rețeaua 5G împreună cu un telefon 
compatibil, 1 GB și 100 minute sau SMS în Restul Lumii, 
valabile lunar în Turcia, Moldova, Elveția, Thailanda, Statele 
Unite ale Americii, Australia, China, Israel. Taxarea apelurilor 
efectuate și primite în Restul Lumii se face la minut.

Smart Plus 25 25 euro 25 euro
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*Home Net 4G
În sensul prezentului document, prin Home Net 4G se înțelege serviciul de date oferit într-o locație anume desemnată pe 
teritoriul României.
Pachetul Home Net 4G conține o cartelă SIM căreia îi este asociat un număr de telefon independent de locație de forma 
0374 xx xx xx și un echipament.
Prin intermediul cartelei SIM și a echipamentului se oferă serviciul de comunicație date pe suport 4G/3G/EDGE/GPRS, ce 
permite accesul la internet printr-un calculator conectat la echipament în locația aleasă de utilizator în aria de acoperire a 
rețelei Orange România.
Pentru a putea folosi servicul de internet trebuie înregistrată zona geografică de utilizare a acestuia. Zona de utilizare se 
înregistrează automat la prima sesiune de date din locația respectivă. Aceasta desemnează o rază de 100 de metri. 
Serviciul de internet va putea fi utilizat doar în zona de utilizare astfel definită și doar prin utilizarea cartelei SIM în 
echipamentul oferit de Orange România. Încercarea de a utiliza serviciul în mai multe locații sau cu echipamente diferite de 
cel oferit de Orange atrage după sine blocarea serviciului. Schimbarea zonei este tarifată cu 2,38 euro (TVA inclus).
Clientul se obligă să utilizeze cartela SIM și/sau serviciul Orange, exclusiv în condițiile și în zona de utilizare definită. În cazul 
încălcării obligațiilor menționate mai sus, Orange România își rezervă dreptul de a rezilia imediat și fără preaviz Contractul, 
Clientul fiind obligat în acest caz la plată de daune interese în cuantum egal cu prejudiciul creat. De asemenea, Orange 
România are dreptul să rezilieze Contractul fără punere în întârziere, fără preaviz, fără intervenția instanței judecătorești și 
fără îndeplinirea vreunei alte formalități în cazul în care Clientul utilizează Serviciile cu nerespectarea condițiilor prevăzute în 
prezentul document.
Beneficiile suplimentare sunt dinamice și valabile atât timp cât combinația de abonamente și servicii în baza cărora au fost 
oferite de Orange România este activă pe contul de client. Orice modificare de abonamente și servicii pe contul de client 
va duce automat la modificarea beneficiilor suplimentare.

    Pentru traficul de internet o unitate de taxare este de 10 KB. 
Pentru a folosi resursele, înainte de a pleca în străinatate solicită 
activarea serviciului roaming Toate Țările.   

Promo contracte 24 luni: 100% discount lunar la serviciul 
Number Share pentru smartwatch, timp de 24 de luni de la 
activarea abonamentului, apoi vei fi tarifat cu 2 EUR/lună 
(TVA inclus). Promoția se aplică la Activarea serviciului Number 
Share în aplicațiile dedicate Samsung și iOS, după caz, folosind 
datele de autentificare din My Orange. Vei putea dezactiva 
oricand serviciul în mod gratuit, din aplicații, apăsând butonul 
“închidere”.

Tariful după terminarea resurselor incluse este 0,20 euro/minut 
pentru redirecționare și conferință național, 1 euro/250 MB 
pentru traficul de internet, tarif standard conform rețelei apelate 
pentru apelurile internaționale. Abonament cu Acces Roaming 
SEE (Spațiul Economic European: țările din UE, Islanda, 
Liechtenstein și Norvegia) cu o limită consum date în Roaming 
SEE de 12 GB.

Cod abonat: …..........................……..…..........................…….....
Factura dumneavoastră trebuie achitată în 14 zile de la emitere.

Semnătură agent Semnătură client
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