
cerere de modificare
a opţiunii internaţional

Data

Semnătura clientului

Punctul de vânzare

Numele consultantului

Telefonul de contact al consultantului

Semnătura consultantului

Prin prezenta solicit modificarea opţiunii/opţiunilor Internaţional, activate la numărul mobil Orange                                   ,

schimbarea opţiunii/opţiunilor Internaţional existente:

Internaţional 1 zonă
Internaţional 2 zone

În care sunt incluse zona sau zonele:

zona 1: România
zona 2: Ucraina şi Rusia
zona 3: Europa (cu excepţia Estoniei), Turcia, CSI, Israel

pe opţiunea/opţiunile Internaţional:

Internaţional 1 zonă
Internaţional 2 zone

În care să fie incluse zona sau zonele: 

zona 1: România
zona 2: Ucraina şi Rusia
zona 3: Europa (cu excepţia Estoniei), Turcia, CSI, Israel

zona 4: SUA şi Canada zona 4: SUA şi Canada 
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de la abonatul 
numele, prenumele persoanei fizice sau denumirea intreprinderii

IDNP (IDNO)

numele, prenumele şi IDNP al reprezentantului persoanei juridice

denumirea, nr. şi data documentului care îi atestă împuternicirile

numărul de contact

Serviciul Clienţi:
Telefon  97 77 77 (de la un telefon fix) sau 777 (pentru persoane fizice)

700 (pentru persoane juridice)
Fax  97 77 58
Telefon  97 77 00 (de la un telefon fix) sau 

zona 1: România
zona 2: Ucraina şi Rusia
zona 3: Europa (cu excepţia Estoniei), Turcia, CSI, Israel

zona 1: România
zona 2: Ucraina şi Rusia
zona 3: Europa (cu excepţia Estoniei), Turcia, CSI, Israel

zona 4: SUA şi Canada zona 4: SUA şi Canada 

în felul următor:

opţiunea Internaţional 1 zonă:

opţiunea Internaţional 2 zone:

opţiunea Internaţional 1 zonă:

opţiunea Internaţional 2 zone:

notă:
Opţiunea Internaţional oferă reducere de 25% la tarifele standard 
pentru apelurile internaţionale cu ţările incluse în zona sau zonele 
solicitate de a fi incluse în opţiune, cu excepţia apelurilor video, 
apelurilor IP şi apelurilor în roaming.

1.

Plata lunară pentru opţiuni şi tarifele standard pentru apelurile 
internaţionale sunt prevăzute de lista oficială de preţuri Orange 
Abonament, disponibilă pe www.orange.md şi în magazinele Orange.

2.

3. Plata lunară pentru opţiune se percepe la fiecare dată de facturare, în 
avans pentru perioada (luna) de facturare în curs.

4. Apelurile internaţionale se taxează din creditul alocat lunar în 
abonament (dacă este cazul) şi, la epuizarea acestuia, din soldul 
bănesc disponibil în cont, în limitele creditului acordat de Orange.

5. În cazul în care creditul alocat lunar în abonament este exprimat în 
minute naţionale, apelurile internaţionale se taxează din aceste minute 
conform coeficienţilor prevăzuţi în rubrica privind abonamentul 
respectiv, publicată pe www.orange.md.

6. Zona internaţională poate fi schimbată sau opţiunea poate fi 
dezactivată, prin cerere scrisă adresată Orange, doar de la o dată de 
facturare ulterioară.

7. Puteţi activa una sau ambele tipuri de opţiuni Internaţional, dar numai 
o opţiune de acelaşi tip. Plata lunară se percepe pentru fiecare opţiune 
activată separat.

8. Modificarea opţiunii Internaţional se face din următoarea dată de 
facturare.


