Descoperă noutățile Orange
pentru tine și familia ta
Am adaugat modele noi de terminale
pentru tine in oferta de angajat, Iphone
XR si Huawei Mate 20 pro;
Preturi speciale pentru Samsung galaxy
S9 si Huawei P20 pro in oferta de
portare;
Cere oferta speciala de Black Friday
valabila pana pe 30 noiembrie;
Cu pachetul Orange Love ai optiunea
HBO GO gratuita;
Până la 75 € reducere la telefonul dorit
Până la 20% reducere la abonament

Super telefoane la preț special

Samsung Galaxy A8

Samsung J4 plus

Samsung Galaxy A6

0€

29 €

0€

cu Orange Me 10, la 8 €

cu Orange Me 15, la 12 €

cu Orange Me 20, la 16 €

Oferta este disponibila la portarea in reteaua Orange a unui numar aflat pe abonament
intr-o alta retea
Oferta este valabila pana la 31.12.2018
Pentru oferta personalizata scrie aici :florin.stetco@orange.com

Super telefoane la preț special

Huawei Mate 20 lite

Samsung Galaxy S9

Huawei P20 pro

39 €

49 €

49 €

cu Orange Me 25, la 20 €

cu Orange Me 30, la 24 €

cu Orange Me 30, la 24 €

Oferta este disponibila la portarea in reteaua Orange a unui numar aflat pe abonament
intr-o alta retea
Oferta este valabila pana la 31.12.2018
Pentru oferta personalizata scrie aici :florin.stetco@orange.com

Abonamente cu avantaje din plin
Alege abonamentul Orange Me preferat și ai minute, mesaje și internet
4G, în țară și în roaming SEE.

8 €, în loc de 10 €

12 €, în loc de 15 €

16 €, în loc de 20 €

Abonamente cu avantaje din plin
Alege abonamentul Orange Me preferat și ai minute, mesaje și internet
4G, în țară și în roaming SEE.

20 €, în loc de 25 €

24 €, în loc de 30 €

36 €, în loc de 45 €

44 €, în loc de 55 €

SEE= Spațiul Economic European, compus în acest moment din statele membre ale Uniunii Europene, Islanda, Liechtenstein și Norvegia.
Consumul de date în roaming SEE este limitat în conformitate cu prevederile art.4 din Regulamentul nr. 2016/2286. Limita se aplică
pentru consumul resurselor de date oferite de abonamentul Orange Me, inclusiv bonusurile din oferta comercială sau orice alte beneficii.

Internet, televiziune și telefonie mobilă
cu pachetele Orange Love
Alege ofertele de voce prezentate anterior,
valabile pentru angajati si studenti și bucura-te de
avantaje:
 11 euro cu tva/luna pentru pachetul Orange
Love cu internet televiziune prin fibră optica
si 6 luni gratuite.
 acces HBO GO prin activarea optiunii HBO
 acces la meciurile TV din Liga 1
 100 GB de internet din care puteți consuma cu
toții
 reduceri de portabilitate de până la 215 € cu
pachetul Orange love

E bine de știut



Reducerile sunt valabile doar la achiziția unui nou abonament pentru 24 de luni.



Dacă ai un abonament Orange cu perioada contractuală încheiată, poți beneficia
de reducerea de 20% la reînnoire.



Prețurile abonamentelor și telefoanelor din aceasta ofertă includ reducerile și pot
suferi modificări în orice moment, fără notificare prealabilă.



Oferta este valabilă doar prin reprezentant de vânzări dedicat și nu este
compatibilă cu ofertele din Orange shop, Orange store sau magazinul online
Orange, pe www.orange.ro.



Toate prețurile includ TVA.

Să facem cunoștință
Salut! 
Reprezentantul tău de vânzări:
Florin Stetco
Florin.stetco@orange.com
0744440751
 Răspuns rapid la orice solicitare, în maxim 24 de ore
 Asistență dedicată în personalizarea ofertelor
 Ofertele speciale sunt valabile exlusiv prin reprezentant
de vanzare directa

Suntem Orange Romania,
partenerul pe care va bazati.
 operatorul telecom #1 in Romania pentru 13 ani
consecutivi, din 2004
 operatorul mobil #1 in Romania cu 10,388 Mil clienti la
sfarsitul lui 2016
 reteaua 4G #1 cu cea mai mare acoperire, cea mai mare
viteza, pana la 500 Mbps
 peste EUR 2 mld investitii CAPEX in retele si solutii
telecom
 cel mai de incredere brand pentru al 5-lea an consecutiv
conform Trusted Brands 2016, studiu Reader’s Digest

