Serviciul
Suport Clienţi 777
sau 022 977 777

Ghidul utilizatorului
Lista de preţuri
Preţuri și tarife valabile din 11 mai 2020

De ce Internet și TV Acasă
Alegeţi serviciile fixe de la Orange și beneficiaţi acasă
de Internet nelimitat și TV în calitate HD.

Ce oferă serviciile fixe Orange
1. Viteză de acces la Internet până la 300 Mbps
2. Modem Wi-Fi performant dual band 2.4 GHz & 5 GHz
3. Peste 180 posturi TV digitale, inclusiv 52 în format HD
și 1 canal în format 4K
4. Telecomandă universală pentru TV Box HD sau
utilizarea telecomenzii televizorului pentru modulul CI+
5. Reduceri pe viaţă la serviciile Internet și TV Acasă sau
Internet Acasă dacă ești client Orange Abonament
6. Toate serviciile fixe și mobile pe o singură factură
7. Un singur Serviciu Suport Clienţi

Serviciile Internet și TV Acasă
Sunt disponibile următoarele abonamente primare fixe pentru Internet și TV Acasă:

Abonament

Preț

Internet

TV

Internet + TV Acasă
200 lei

200 lei

100 Mbps download
10 Mbps upload

100 canale,
inclusiv 11 HD

Internet + TV Acasă
250 lei

250 lei

200 Mbps download
20 Mbps upload

150 canale,
inclusiv 27 HD

Internet + TV Acasă
300 lei

300 lei

300 Mbps download
30 Mbps upload

180 canale,
inclusiv 47 HD

Internet Acasă
200 lei

200 lei

200 Mbps download
20 Mbps upload

-

Internet Acasă
250 lei

250 lei

300 Mbps download
30 Mbps upload

-

TV Acasă
80 lei

80 lei

–

100 canale,
inclusiv 11 HD

TV Acasă
100 lei

100 lei

–

150 canale,
inclusiv 27 HD

TV Acasă
150 lei

150 lei

–

180 canale,
inclusiv 47 HD

Adiţional, conectaţi al doilea televizor din casă la următorul abonament secundar:

Tip abonament

Preț

TV

TV extra gratuit

0 lei

50 canale

TV extra 40 lei

40 lei

150 canale,
inclusiv 27 HD

TV extra 70 lei

70 lei

180 canale,
inclusiv 47 HD

Preţurile sunt indicate cu TVA. Vitezele Internet indicate sunt vitezele maxime de transfer al datelor pentru sensul de descărcare
și încărcare, cea reală depinde de un șir de factori aflaţi în afara controlului Orange. Orange poate modifica lista și numărul
posturilor TV în funcţie de oferta de pe piaţă, negocierile cu furnizorii de canale, etc., în limita a maxim 10% din numărul de
posturi din oferta aleasă. În cadrul abonamentului secundar gratuit (al 2-lea televizor), clientul are acces la 50 canale în format
digital sau 46 canale în format analog.

Oferta pentru clienţii care combină Orange
Abonament și serviciile Internet și TV Acasă
Cu
clienții Abonament (mobil voce) cu plata lunară de la 50 lei, beneficiază de
preț redus pe viață la serviciile fixe Internet și TV Acasă sau Internet Acasă.

Preț

Internet

TV

Internet + TV Acasă
200 lei

Abonament

200 lei 150 lei

100 Mbps download
10 Mbps upload

100 canale,
inclusiv 11 HD

Internet + TV Acasă
250 lei

250 lei 200 lei

200 Mbps download
20 Mbps upload

150 canale,
inclusiv 27 HD

Internet + TV Acasă
300 lei

300 lei 250 lei

300 Mbps download
30 Mbps upload

180 canale,
inclusiv 47 HD

Internet Acasă
200 lei

200 lei 150 lei

200 Mbps download
20 Mbps upload

-

Internet Acasă
250 lei

250 lei 200 lei

300 Mbps download
30 Mbps upload

-

Adiţional, conectaţi al doilea televizor din casă la următorul abonament secundar:

Tip abonament

Preț

TV

TV extra gratuit

0 lei

50 canale

TV extra 40 lei

40 lei

150 canale,
inclusiv 27 HD

TV extra 70 lei

70 lei

180 canale,
inclusiv 47 HD

Preţurile sunt indicate cu TVA. Vitezele Internet indicate sunt vitezele maxime de transfer al datelor pentru sensul de
descărcare și încărcare, cea reală depinde de un șir de factori aflaţi în afara controlului Orange. Reducerea de 50 lei la
serviciile fixe este valabilă pentru clienţii Orange Abonament (mobil voce) cu plata lunară de la 50 lei (reducerile se acordă per
fiecare pereche de abonamente fix-mobil). Orange poate modifica lista și numărul posturilor TV în funcţie de oferta de pe
piaţă, negocierile cu furnizorii de canale, etc., în limita a maxim 10% din numărul de posturi din oferta aleasă.
În cadrul abonamentului secundar gratuit (al 2-lea televizor), clientul are acces la 50 canale în format digital sau 46 canale în
format analog.

Opțiunea HBO HD
Opţiune

Canale TV

Opțiunea HBO HD

Preţ

60 lei/lună

Opțiunea „HBO HD” poate fi activată și utilizată numai de către persoane fizice, în case individuale de locuit sau
apartamente, în scopuri non-comerciale, cu un abonament „TV Acasă” sau „Internet+TV Acasă” furnizat prin reţea de cablu
în sistem digital. Opțiunea poate fi activată la abonamentul primar, precum și la abonamentele secundare „TV extra 40 lei” și
„TV extra 70 lei”.

Serviciul Suport Clienţi
Primiți răspuns printr-un simplu apel la 
Pentru a suna la Serviciul Suport Clienţi de pe un telefon fix,
formați    sau apelați gratuit  de pe mobilul
dvs. Orange.

Informații despre starea contului
Găsiţi toată informaţia necesară și gestionaţi contul dvs.
Orange (telefonie mobilă, Internet și TV) prin mai multe modalităţi:
 Prin apel la  de pe mobilul dvs. Orange
 Formând � de pe mobilul dvs. Orange
 În magazinele Orange

Cum plătiți pentru serviciile Orange
Alegeți metoda care vă convine pentru a achita serviciile Orange

Toate serviciile Orange de telefonie mobilă, Internet și TV pot fi
achitate prin mai multe modalităţi în baza identificatorului liniei:
 În magazinele Orange și terminalele cash din magazinele Orange
 Reîncărcarea contului unui alt utilizator formând de pe mobilul Dvs.
Orange  codul de reîncărcare  identificatorul liniei 
 Terminale de plată (cu sume de la 10 lei în sus și divizibile cu 10)
 Achitare online pe site-ul oficial Orange www.orange.md
cu un card Visa, MasterCard sau American Express
 Transfer bancar direct
 Transfer Credit - pentru a transfera credit formați 
și urmați instrucțiunile meniului.
De asemenea, puteți folosi metoda directă, formând
 identificatorul liniei  suma 
Notă: Pentru a reîncărca serviciile de Internet și TV Acasă aveţi nevoie să arătați identificatorul liniei scris în contract.

Modem

Siligence TCG300
Internet prin Wi-Fi până la 300 Mbps
pentru toate dispozitivele
inteligente din casa ta.

Cel mai nou standard Wi-Fi 5 (IEEE
802.11ac)
Wi-Fi dual band, 5 GHz (Wi-Fi 5, IEEE
802.11ac) și 2.4 GHz (Wi-Fi 4, IEEE 802.11n)
pentru viteză și acoperire optimă

Până la 4 dispozitive conectate
prin Gigabit Ethernet
Conectare rapidă la Wi-Fi cu
butonul WPS

Clienții Internet + TV Acasă 200 lei beneficiază la conectare de modemul
COMPAL CH6643. Detalii orange.md/Love
În practică, calitatea semnalului Wi-Fi și viteza de acces la internet sunt influenţate de distanţa dintre
dispozitivele conectate si modem, de existenţa unor obstacole între acestea, de numărul de dispozitive
conectate simultan la modem, de caracteristicile dispozitivului utilizat dar și de influența altor rețele Wi-Fi în
cadrul locuinței Dvs. Astfel, pentru a atinge vitezele maxime de acces la Internet prin Wi-Fi, e nevoie de
întrunirea mai multor condiții, cum ar fi: micșorarea distanței între dispozitiv si modem, utilizarea dispozitivelor
ce susţin standardul Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac), cât și lipsa interferențelor radio în incinta locuinței.

TV Box HD

Vezi lumea
în HD

Funcţionalităţile de bază ale decodorului TV
Susține standardul Full HD cu rezoluția 1920x1080
Telecomandă universală pentru a gestiona atât decodorul TV Box HD, cât
și televizorul Dvs.
Ghid electronic (EPG), care vă permite vizualizarea detaliilor despre
programele TV curente și ulterioare
Funcția Pauză și Continuare, la conectarea unui USB-stick
Pentru mai multe detalii despre caracteristicile și funcțiile TV Box HD consultați Ghidul
utilizatorului.

Modul CI+
O singură telecomandă,
fără alte echipamente

Utilizați telecomanda televizorului păstrând experiența
de vizionare a TV-ului Dvs.
Vizionarea canalelor TV fără decodor TV (mediabox) și
fără cabluri suplimentare
Ghid electronic (EPG), care vă permite vizualizarea
detaliilor despre programele TV curente și ulterioare
Pentru a fi siguri că puteți beneficia de funcționalitatea modulului
CI+, vă rugăm să verificați dacă televizorul Dvs. este compatibil cu
standardul CI+ v1.3. Pentru mai multe detalii consultați Ghidul
utilizatorului al televizorului Dvs.

Servicii administrative
Serviciu

Tarif

Suspendarea serviciilor Internet + TV Acasă

60 lei per lună

Suspendarea serviciului Internet Acasă

40 lei per lună

Suspendarea serviciului TV Acasă

40 lei per lună

Suspendarea serviciului TV extra 40 lei

20 lei per lună

Suspendarea serviciului TV extra 70 lei

20 lei per lună

Schimb de titular

gratuit

Schimb de adresă prestare servicii fixe

350 lei

Modificare rețea la domiciliu

100 lei

Schimb echipament TV (modul CI+ în loc de TV Box HD)

100 lei

Schimb echipament TV (TV Box HD în loc de modul CI+)

100 lei

Schimb modem Wi-Fi (în cazul schimbului de abonament)

200 lei

Reconectare servicii

50 lei

Reziliere anticipată abonament primar

1200 lei

Reziliere anticipată abonament secundar

600 lei

Modem Wi-Fi Technicolor TC 7200

600 lei

Serviciu

Tarif

Modem Wi-Fi Technicolor TC 7210

1200 lei

Modem Wi-Fi Technicolor TC 7230

1200 lei

Modem Wi-Fi Technicolor CGA2121

1200 lei

Modem Wi-Fi Siligence TCG300

1200 lei

Modem Wi-Fi COMPAL CH6643

600 lei

Decodor TV Box HD

600 lei

Modul CI+

600 lei

Penalitate nerestituire modem Wi-Fi Technicolor TC 7200

600 lei

Penalitate nerestituire modem Wi-Fi Technicolor TC 7210

1200 lei

Penalitate nerestituire modem Wi-Fi Technicolor TC 7230

1200 lei

Penalitate nerestituire modem Wi-Fi Technicolor CGA2121

1200 lei

Penalitate nerestituire modem Wi-Fi Siligence TCG300

1200 lei

Penalitate nerestituire modem Wi-Fi COMPAL CH6643

600 lei

Penalitate nerestituire decodor TV Box HD

600 lei

Penalitate nerestituire modul CI+

600 lei

Telecomandă TV Box HD

100 lei

Sursă alimentare TV Box HD sau modem Wi-Fi

100 lei

