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Prin prezenta solicit activarea:

Opţiune România pe 30 zile

notă:

Opţiune Europa pe 30 zile

Opţiune Rusia pe 30 zile

Opţiune Ucraina pe 30 zile

la numărul mobil Orange ___________________ din data de_________________________ 

1. Opţiunile care fac obiectul prezentei cereri oferă un 
credit exprimat în minute, pentru apeluri internaţionale, 
după cum urmează:
a) Opţiunea România - 100 minute cu România
b) Opţiunea Europa - 30 minute cu Europa, cu excepţia 
Rusiei, Turcei, Ţărilor Baltice, Ucrainei, CSI
c) Opţiunea Rusia - 15 minute cu Rusia, Turcia, Israel
d) Opţiunea Ucraina - 10 minute cu Ucraina
2. Costul unei opţiuni este de 55 lei.
3. Minutele incluse în opţiune pot fi folosite (opţiunea 
este valabilă) timp de 30 zile de la activarea opţiunii şi 
nu se reportează (la expirarea acestui termen, minutele 
neutilizate se anulează fără nici o compensaţie).
4. Minutele incluse în opţiune nu sunt valabile (nu pot fi 
folosite) în Roaming. Apelurile internaţionale efectuate în 
Roaming se achită la tarife standard, conform Listei de 
preţuri Orange Abonament.

Data

Semnătura clientului

Punctul de vânzare

Numele consultantului

Telefonul de contact al consultantului

Semnăura consultantului

Serviciul Clienţi:
Telefon  022 97 77 77 (de la un telefon fix) sau 777 (pentru persoane fizice)

700 (persoane juridice) 
Fax  022 97 77 10
Telefon  022 97 77 00  (de la un telefon fix) sau 

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

Billing IDnumărul de contact
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