Internet fix si telefonie fixa la cabinet /acasa
Televiziune Orange / televizoare cu reducere integrala
Decembrie 2017

La cabinet si/sau acasa
oferta de internet fix si telefonie fixa
Indiferent de locatie, prin infrastructura de fibra optica sau reteaua Orange 4G

• internet Fix si Telefonie Fixa – prin reteaua 4G

SIM Card

Router Huawei B310 – 4G
Telefon fix

• internet Fix si Telefonie Fixa – prin fibra optica

Router FTTH – fibra optica
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Telefoane fixe

Internet Fix si Telefonie fixa – prin reteaua Orange 4G
Varianta cu un singur SIM pentru ambele servicii – numar de telefon de forma 0374 xxxxxx
- pentru locatii fara disponibilitatea unei conexiuni exterioare prin cablu/fibra optica
- set complet de echipamente, instalare rapida si simpla
Abonament lunar: pret special 16.2 EUR


Nelimitat minute în Orange, naționale pe fix și internaționale către UE fix / mobil si fix SUA, Canada și Israel



1000 minute în alte rețele naționale și internaționale către UE mobil



80 GB (120 GB) Internet national la viteze 4G, apoi scade viteza la max 256 kbps
trafic Internet gratuit noaptea, intre 0.00 si 7.00



50 GB spatiu stocare Cloud



Echipamente – 0 EUR
- router 4G, la care se pot conecta computere/laptop/echipamente mobile prin cablu ethernet / WIFI
- cartela SIM Orange cu numar de telefon fix 037 xxx xxx (sau numarul anterior ce se porteaza la Orange
- telefon fix cu fir Siemens Gigaset

WI-FI

SIM Card

Router Huawei B310
0 EUR
Siemens Gigaset
0 EUR
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Tarifele nu contin TVA

Internet Fix si Telefonie fixa la cabinet sau acasa – prin reteaua Orange 4G
Varianta flexibila, cu SIM pentru fiecare serviciu – numere de telefon 0374 xxxxxx
Pachet complet de la 12.41 EUR/luna, toate echipamentele incluse
Telefonie fixa (optional)

Internet Fix
Abonament lunar 14 EUR, cu reducere 20%, pret special 9.41 EUR/luna




+

Internet national la viteze 4G: 150 GB/luna, apoi nelimitat,
cu viteze de pana la 256kbps
Trafic Internet gratuit noaptea, intre 0.00 si 7.00
*Recomandat si pentru
conectarea sistemelor
de securitate, unde nu
este indicata folosirea
conexiunilor din exterior

Abonamente lunare de la 3 EUR/luna
Abonamente
disponibile

Taxa lunara
(EUR)

Office Fix 3

3

Office Fix 5

5

Office Fix 7
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Trafic voce inclus
Nelimitat catre Orange + 450 unitati
catre: alte ret. nationale mobile si fixe /
fix UE/mobil fix SUA, Canada, Israel
Nelimitat catre Orange si retele fixe
nationale + 900 unitati catre: mobil fix
UE (inclusiv Romania)/mobil fix SUA,
Canada, Israel
Nelimitat catre: Orange / retele fixe
nationale/ fix UE / mobil fix SUA,
Canada, Israel
+ 900 unitati catre: alte ret. mobile
nationale/mobil UE

Minutele incluse în abonamentele Office Fix se alocă sub formă de unități ce se consumă astfel:
- 1 unitate pentru 1 minut către rețelele fixe naționale (mai putin la ab. unde este nelimitat)
- 3 unități pentru 1 minut în alte retețe naționale mobile sau 1 minut către rețele fixe și mobile din
UE/SUA/Canada

Echipamente pentru comunicatie de voce fixa

Echipament pentru acces Internet

Telefoane fixe cu SIM Orange
SIM Card

WI-FI

SIM Card

sau

WI-FI
SIM Card

Router 4G Huawei B310
0 EUR

Taxele si tarifele nu contin TVA
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TP-Link Archer MR200 4G Router
0 EUR

0 EUR

SIM Card

Maxcom MM35D
0 EUR

Pe SIM-urile Orange se aloca numar fix de forma 0374 xxxxxx sau numarul existent, prin portare la Orange.
Unitățile incluse în abonamentele Office Fix sunt disponibile pentru a apela numere din rețele fixe și mobile din Uniunea Europeană, SUA și Canada, cu excepția Estoniei, Letoniei,
Lituaniei, a numerelor și serviciilor premium și a numerelor din lista de exceptii ce poate fi consultata la https://www.orange.ro/mici-intreprinzatori/servicii-fixe/abonament-office-fix/

Internet fix si telefonie - prin fibra optica*
-se utilizeaza infrastructura existenta a cladirii (fibra optica din exterior / cablu cupru sau fibra optica in interior)

Internet fix cu viteze de până la 1Gbps
Abonament lunar Internet FIX
(EUR fara TVA)
Volum trafic Internet lunar
Viteză maximă de download
Viteză maximă de upload
Echipament

5.83

7.50

9.17

nelimitat
100 Mbps
30 Mbps
Router Wi-Fi inclus
(tehnologie FTTB)

nelimitat
500 Mbps
250 Mbps
Router Wi-Fi inclus
(tehnologie FTTH)

nelimitat
1000 Mbps
500 Mbps
Router Wi-Fi inclus
(tehnologie FTTH)

“Fiber to the Building” (FTTB)

Fiber to the Home” (FTTH)

Telefonie fixa
Abonament lunar Internet FIX (EUR)
minute nationale incluse
minute catre Orange

1.04
100
100

Conectivitate - tehnologii si echipamente

Echipament: telefon Gigaset A120 cordless 100% reducere

tarifare trafic suplimentar (EUR/min)
catre rețele fixe naționale 0.04

către rețele fixe din Europa, SUA și Canada 0.07

către numere de mobil Orange 0.08

către rețele mobile din Europa și Israel 0.25

către rețele mobile naționale 0.14

pentru destinațiile din restul lumii 0.62

Comunicatie fax – disponibila, la tarife standard

*se utilizeaza infrastructura existenta a cladirii (fibra optica exterior /
cablu cupru sau fibra optica in interior). Verificarea disponibilitatii
acoperirii: https://www.orange.ro/servicii-fixe/verifica-acoperire sau apel
la serviciul clienti Corporate la 410 (apel gratuit din grup Orange SNMF)
sau 0374443410.
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Tarifele nu contin TVA

Router FTTB

Router FTTH

Router Wi-Fi inclus în abonament, pentru a conecta toate
dispozitivele la internet:
PC, laptop, tablete, smartphone-uri, console de gaming sau
smart TV

Timp liber/Vacanta
• televiziune Orange HD

• 4G pe 4 roti / Internet
WIFI in masina

• monitorizare GPS - ceas copii
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Televiziune Orange HD prin satelit
 mai mult de 100 canale TV disponibile, din care peste 40 HD
 instalare gratuita si echipamente in custodie
 oferta promo, tarife reduse fata de oferta standard
 programe TV pe televizor (prin satelit) si pe
computer/tabletă/smartphone (internet), cu un singur abonament

Oferta promo – pachet complet (abonament plus chirii echipamente), cu reduceri de pana la
40% fata de oferta standard
Nume abonament
Numar canale TV incluse

Local HD

World HD

Universe HD

Family HD

36, din care 15 cu
rezolutie HD

71, din care 28 cu
rezolutie HD

103, din care 47 cu
rezolutie HD

106, din care 47 cu
rezolutie HD

Abonament plus chirie pentru 1 receptor (pret total lunar)

3.36

5.21

8.40

6.55

Abonament plus chirie pentru 2 receptoare (pret total lunar)

3.87

5.71

8.91

7.06

Abonament plus chirie pentru 3 receptoare (pret total lunar)

4.45

5.55

9.50

7.65
Preturi in EUR fara TVA
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Echipamente necesare, conectare la TV
Televizoare cu 100% reducere: Samsung Smart TV, diag. 80 cm / 121 cm
Pentru Televizor
cu standard DVB-S2
Card TV
Orange

Antena HD

Modul CI+
Orange

permite conectarea
a 3 Televizoare

cablu coaxial direct la TV

sau
Pentru Televizor
fara DVB-S2

Receptor HD
Samsung, cu
telecomanda

semnal hdmi
1080p

Card TV
Orange

Suplimentar, inclus in abonamentul TV:
acces la programele TV de oriunde, prin Internet:
 computer/laptop – prin portalul http://tvgo.orange.ro/
si/sau
 tableta, telefon – prin aplicatia Orange TV GO
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sau

Oferta promotionala de televizoare cu 100% reducere
Smart TV full HD – diag. 80 cm

Smart TV full HD – diag. 121 cm

Samsung UE32K5672SUXXH

100 % reducere

Samsung UE48J5500AWXXH

100 % reducere
cu optiune Orange TV 5
12.9 EUR/luna
care include 5 GB de trafic pentru navigare pe
tvgo.orange.ro si in aplicatia Orange TV Go,
utilizand computer, telefon, tableta.

cu optiune Orange TV 9
20.96 EUR/luna
care include 9 GB de trafic pentru navigare pe
tvgo.orange.ro si in aplicatia Orange TV Go,
utilizand computer, telefon, tableta.

Reducerea de 100% se aplica la activarea oricarui abonament Orange TV nou sau pentru care se prelungeste perioada
contractuala cu 24 luni, la care se ataseaza una dintre optiunile de mai sus, in functie de televizorul solicitat.
Perioada contractuala pentru optiunile Orange TV5 si Orange TV 9 este de 24 luni.

Unui abonament Orange TV i se poate asocia o singura optiune speciala si un singur televizor cu reducere integrala
Important: activarea optiunii speciale solicitate si livrarea televizorului asociat optiunii respective se vor face ulterior activarii
abonamentului Orange TV, instalarea si punerea in functiune a serviciilor Orange TV
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Livrare gratuita, aparate in limita stocului. Preturi in EUR fara TVA

4G pe 4 roti - Wi-Fi on board
un abonament pentru calatoriile cu prietenii si familia

SIM
Card

+
rapid pe drum, la viteze 4G
• 150 Mbps download
• 50 Mbps upload

0 EUR
dispozitiv Wi-Fi on
board
• exclusiv la
Pret dispozitiv WIFi:
Orange
0 EUR, cu abonament 12 EUR, ce include
Internet 12 GB trafic national la viteza maxima 4G,
apoi nelimitat la max 128 kbps

• cu ajutorul dispozitivului dedicat pot fi conectate pana la 10 device-uri la reteaua ta wi-fi “4G pe patru roti” (smartphone-

uri, tablete, console de jocuri, laptop-uri)
• dispozitivul se conecteaza la priza de bricheta a masinii
• include un port USB pentru incarcarea unei tablete sau a unui telefon
• poate fi gestionat prin aplicatia Huawei HiLink care poate fi descarcata pe telefon sau tableta din AppStore sau
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Playstore
Preturi in EUR fara TVA

Siguranta familiei: monitorizare cu ceas GPS – Oferta Orange Smart Junior
Ceas GPS: Alcatel Kids Watch Care Time

Aplicatia gratuita de monitorizare - Alcatel Move Time
- se instaleaza pe Smartphone, de catre parinti

Pret ceas: 61.87 EUR,
cu servicii incluse pentru primele 3 luni
Dupa cele 3 luni, se activeaza un ab. din oferta Orange de voce mobila (numarul de
localizari nelimitat, deoarece ceasul utilizeaza reteaua GPRS)

•

Transmitere pozitie in timp real – trei modalități de poziționare
geografică: GPS, WLAN și LBS (retea mobila)

•

Apelari de voce / SOS: 10 numere favorite , pe care copilul le

•

afla unde se află copilul tău: folosește funcția de localizare sau
funcția de monitorizare pentru a vizualiza traseul parcurs în

poate apela direct de pe ceas, prin intermediul aplicației Move Time

drumul spre școală.

instalată pe smartphone-ul tău.
•

Mesaje vocale - micuțul tău poate trimite un mesaj vocal direct de pe

•

Apelarea ceasului, de la cele 10 numere favorite setate in ceas.

ceas sau îi poți transmite chiar tu unul, prin intermediul aplicației

•

Notificări automate - primești notificări de fiecare dată când

•

Zone de siguranta: poți defini mai multe zone de siguranță

copilul tău depășește o zonă de siguranță prestabilită.

Move Time. Durata maximă a unui mesaj vocal este de 15 secunde,
iar de pe ceas mesajul se poate transmite către un singur număr sau

pentru copilul tău, precum și tipul de notificări pe care dorești să le

către toate numerele definite prin intermediul aplicației Move Time.
•

Localizare și monitorizare - cu ajutorul aplicației Move Time poți

primești.

Certificare IP65: rezistent la stropi de apă
•

Alerte SOS: primești automat notificări în situația în care copilul
apelează butonul SOS

11

•

Preturi in EUR fara TVA

Nivel baterie ceas: primesti notificari atunci cand nivelul bateriei
ceasului scade la 10%.

