Orange Abonament
Preţuri şi tarife valabile din 15 februarie 2017

Detalii pe www.orange.md

De ce Orange Abonament
La Abonament găsiţi o gamă variată de oferte pentru diverse necesităţi de comunicare.
Alegeţi abonamentul potrivit pentru dumneavoastră şi apelaţi, expediaţi mesaje SMS
şi MMS sau navigaţi pe Internet la preţ şi mai avantajos.
3 Numere Favorite Nelimitat gratuit
După un an în reţea, comunicaţi gratuit şi nelimitat cu 3 Numere Favorite Orange, cu
orice abonament de la 80 lei.
Program de fidelitate
După 6 luni, la Abonament primiţi minute de fidelitate pentru apeluri naţionale,
internaţionale şi pentru reduceri la telefoane.
Telefoane la preţuri accesibile
La Abonament, telefoanele sunt mereu la preţ special şi beneficiaţi de reduceri şi oferte în
rate.
Vorbiţi în credit
Vorbiţi în credit până la minus 300 lei.
Oferte Business
La Orange aveți soluții de comunicare, ajustate necesităților companiei dumneavoastră.

Orange Abonament înseamnă mai multă comunicare oricând şi oriunde.
Apelurile de ieşire sunt taxate la secundă, din prima secundă a convorbirii, iar apelurile
de intrare sunt gratuite, cu excepţia cazurilor când este specificat altfel.
După activarea Abonamentului, în aceeaşi zi a fiecarei luni veţi primi minutele, traficul
Internet sau creditul inclus în Abonament. De asemenea, la solicitare, puteţi primi
factura, care va include plata lunară pentru următoarea lună şi costul serviciilor extra
abonament prestate în luna precedentă. Achitarea facturii urmează a fi efectuată timp
de 20 zile din momentul emiterii acesteia.
După consumul minutelor sau a creditului din abonament, puteţi continua
să vorbiţi în credit până la minus 300 lei.*
Pentru a efectua orice tip de modificare în cadrul abonamentului puteţi utiliza Cartela
Clientului. O puteţi primi gratuit la orice magazin sau partener Orange. Cartela
Clientului conţine codul dumneavoastră personal şi poate fi utilizată uşor.
Pentru a activa opţiuni adiţionale la abonament direct de pe telefonul mobil, accesaţi
Contul meu pe my.orange.md, aplicaţia My Orange sau formaţi numărul �
sau apelaţi  apoi tastaţi . Această posibilitate este disponibilă utilizatorilor
persoane fizice sau persoane juridice, care au serviciul Cost Control activat.
Preţurile şi tarifele din prezenta listă de preţuri sunt exprimate în lei moldoveneşti
şi au toate taxele incluse.
*Limita de Credit este suma maximă de credit stabilită de Orange Moldova pentru o Perioadă de facturare, în limita căreia
Clientul poate beneficia de Serviciile prestate de Orange Moldova şi/sau de Serviciile terţilor prin intermediul Orange
Moldova. În cazul atingerii Limitei de credit, Orange Moldova suspenda Serviciile, fara notificare prealabilă şi fără nici o alta
formalitate. Totodată, taxarea Clientului se asigură aproape în timp real. Aceasta înseamnă că atât reflectarea datelor
despre consum în contul mobil al Clientului, cât şi suspendarea Serviciilor la atingerea Limitei de credit poate avea loc cu
o uşoara întârziere. De asemenea, suspendarea Serviciilor în cazul atingerii Limitei de credit este asigurată de un sistem
automat şi nu poate fi garantată în toate cazurile. Prin urmare, în cazul depaşirii Limitei de Credit, Clientul ramâne
răspunzator pentru toată datoria creată.

Oferte pentru toţi
Abonamente

Abonament Colibri
Cu noul Abonament Colibri eşti liber pe net ca o pasăre, deoarece ai:
■ Mai mult trafic Internet pentru a fi mereu online
■ Minute şi SMS naţionale ca să ţii legătura cu toţi prietenii
■ Apeluri internaţionale din contul minutelor naţionale incluse:
1 minut internaţional în Zonele 1, 3, 4 = 10 minute naţionale;
1 minut internaţional în Zonele 2, 5 = 15 minute naţionale
■ 3 Numere Favorite nelimitat cu abonamentele Colibri 100 şi Colibri 140
■ Trafic Internet extra abonament: 100 MB = 10 lei
Abonament Tigru
Cu noul Tigru stăpâneşti netul de pe smartphone, deoarece include:
■ De la 5 GB până la 25 GB trafic Internet la viteză 3G sau 4G
■ Apeluri în reţea nelimitate
■ Minute şi SMS naţionale până la nelimitat
■ Apeluri internaţionale din contul minutelor naţionale incluse:
1 minut internaţional în Zonele 1, 3, 4 = 10 minute naţionale;
1 minut internaţional în Zonele 2, 5 = 15 minute naţionale
■ Trafic Internet extra abonament: 500 MB = 10 lei
Abonament Delfin
Mai nou, mai comunicativ și mult mai potrivit pentru tine.
Acum noul Abonament Delfin include:
■ 3 Numere Favorite nelimitat cu abonamentele Delfin 110 şi Delfin 150
■ Minute şi SMS naţionale din plin
■ Trafic Internet
■ Apeluri internaţionale din contul minutelor naţionale incluse:
1 minut internaţional în Zonele 1, 3, 4 = 10 minute naţionale;
1 minut internaţional în Zonele 2, 5 = 12 minute naţionale
■ Trafic Internet extra abonament: 100 MB = 10 lei

Abonament Tigru

Abonament Colibri

Liber pe net ca o pasăre

Stăpânesc netul de pe smartphone

Colibri 75 lei

Colibri 100 lei

Colibri 140 lei

Tigru 175 lei

Tigru 250 lei

Tigru 400 lei

500 minute
3 Numere Favorite

Nelimitat
3 Numere Favorite

Nelimitat
3 Numere Favorite

Nelimitat
apeluri în reţea

Nelimitat
apeluri în reţea

Nelimitat
apeluri naţionale

120 minute
naţionale

180 minute
naţionale

350 minute
naţionale

200 minute
naţionale

400 minute
naţionale

60 minute
internaţionale

150 SMS
naţionale

300 SMS
naţionale

500 SMS
naţionale

400 SMS
naţionale

800 SMS
naţionale

Nelimitat
SMS naţionale

10 GB
Orange Cloud

25 GB
Orange Cloud

25 GB
Orange Cloud

50 GB
Orange Cloud

50 GB
Orange Cloud

50 GB
Orange Cloud

500 MB

1 GB

2.5 GB

5 GB

12 GB

25 GB

Extra abonament: 100 MB = 10 lei

Extra abonament: 500 MB = 10 lei

Plus Minute de Fidelitate gratuite

Plus Minute de Fidelitate gratuite pentru apeluri naţionale*
Plan tarifar

Colibri 75
Colibri 100
Colibri 140

după 6 luni

după 1 an

după 2 ani

după 3 ani

după 4 ani

după 6 ani

după 8 ani

Minute
aniversare

5
5
10

10
10
15

15
15
20

20
20
25

25
25
30

30
30
35

35
35
40

10
15
20

După consumarea minutelor naţionale incluse în abonamentele Colibri, Delfin şi Tigru, preţul extra abonament pentru un minut naţional este de 1,5 lei/ min.
3 Numere Favorite Orange sunt disponibile pentru clienţii care se portează, se conectează sau se transferă de la PrePay la Abonament şi pentru clienţii
existenţi cu o vechime în reţeaua Orange mai mare de 1 an.

pentru apeluri naţionale*

Plan tarifar

după 6 luni

după 1 an

după 2 ani

după 3 ani

după 4 ani

după 6 ani

după 8 ani

Minute
aniversare

Tigru 175
Tigru 250
Tigru 400

10
15
20

15
20
25

20
25
30

25
30
35

30
35
40

35
40
45

40
45
50

15
20
30

Minutele internaţionale incluse în abonamentul Tigru 400 pot fi utilizate pentru apeluri în Zonele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 cu coeficientul 1:1. SMS naţionale
nelimitate, incluse în abonamentele Tigru 400, pot fi expediate nelimitat la maxim 200 numere diferite pe lună. Mai multe detalii despre regulile de utilizare
ale noilor abonamente le găsiţi pe www.orange.md/tigru.

Cu Orange, eşti conectat la
tot ce înseamnă Familie pentru tine

Abonament Delfin

Comunic la nesfârşit cu cei dragi
Delfin 70 lei

Delfin 110 lei

Delfin 150 lei

300 minute
3 Numere Favorite

Nelimitat
3 Numere Favorite

Nelimitat
3 Numere Favorite

150 minute
naţionale

300 minute
naţionale

500 minute
naţionale

150 SMS
naţionale

300 SMS
naţionale

500 SMS
naţionale

10 GB
Orange Cloud

25 GB
Orange Cloud

25 GB
Orange Cloud

150 MB

150 MB

150 MB

Plan tarifar

Delfin 70
Delfin 110
Delfin 150

Alege Abonament Junior numai bun pentru copilul tău

după 6 luni

după 1 an

după 2 ani

după 3 ani

după 4 ani

după 6 ani

după 8 ani

Minute
aniversare

5
5
10

10
10
15

15
15
20

20
20
25

25
25
30

30
30
35

35
35
40

10
10
15

Minutele, traficul Internet şi mesajele SMS neutilizate, incluse în abonamentul Colibri, Delfin şi Tigru, se transfera în luna următoare în mărimea unui
abonament. Minutele, MB şi SMS incluse în abonament nu pot fi utilizate în Roaming. Detalii pe www.orange.md.

Plată lunară 15 lei

Atât de uşor încât nu-l simţi

Apeluri spre numere Orange

Apeluri spre alte
reţele în Moldova

SMS naţionale

1 oră gratis

1,50 lei / min

0,60 lei / SMS 0,45 lei / SMS

0,95 lei / min
primele 60 minute

după primele 60 minute în reţea

Minute de Fidelitate gratuite
după 6 luni pînă la 4 ani

5

1,10 lei / min
după primele
120 minute în reţea

Minute de Fidelitate gratuite
după 4 ani

10

primele 20 SMS

Minute gratuite
aniversare

Vorbește gratuit și nelimitat cu familia ta

Abonamentul Junior oferă copilului tău tot de ce are nevoie, fără costuri suplimentare. Iar după epuizarea traficului inclus
în abonament, va naviga pe internet în continuare, la viteză redusă, gratuit.

pentru apeluri naţionale*

Abonament Fluture

Ai un singur cont şi o singură factură pentru toată familia.

Cei dragi vor fi mereu la distanţa unui apel pentru că aveţi apeluri gratuite şi nelimitate cu toată familia.

Extra abonament: 100 MB = 10 lei

Plus Minute de Fidelitate gratuite

Gestionează simplu un singur cont

după 20 SMS

10

Junior 50 lei

Junior 90 lei

Nelimitat
cu familia

Nelimitat
cu familia

80 minute
naţionale

150 minute
naţionale

100 SMS
naţionale

250 SMS
naţionale

–

Nelimitat

10 GB
Orange Cloud

25 GB
Orange Cloud

200 MB

500 MB

3 Numere Favorite

Activează
Orange Family
§ Vino la un magazin
Orange
§ Adună sau conectează
toate abonamentele
pe un singur cont

§ Sună la 100 dacă ai
deja două sau mai
multe abonamente
Orange pe un cont

Oferta este disponibilă pentru clienţii Orange, persoane fizice, cu cel puţin 2 Abonamente voce pe un cont. Contul pe care este activată oferta apeluri gratuite în
familie şi/sau Abonament Junior trebuie să includă cel puţin un abonament voce de la 100 lei. Altfel oferta apeluri gratuite în familie se dezactivează automat, iar
Abonamentul Junior nu va mai fi disponibil.
Apeluri gratuite în familie sunt disponibile pentru maxim 10 numere voce de pe un singur cont şi nu este compatibil cu Opţiunea Club.
Apelurile efectuate între numerele de pe acelaşi cont – sunt gratuite. În cazul în care numărul inclus în cont se află în roaming, apelurile efectuate sau primite spre/de
la un alt număr inclus în cont se taxează conform regulilor generale.
Dacă suma datorată de titularul contului nu este achitată integral în termen, serviciile se suspendă pentru toate numerele incluse în cont.
Minutele, MB şi SMS neutilizate, incluse în abonamentele Junior se transferă în luna următoare în mărimea unui abonament şi nu pot fi utilizate în Roaming.
Accesul la apeluri internaţionale, servicii şi opţiuni adiţionale se activează la solicitare.
Viteza scăzută de navigare pe Internet, după consumarea traficului din abonament, presupune viteză de navigare până la 64 Kbps pentru download şi 32 Kbps
pentru upload.
După consumarea minutelor naţionale incluse în abonament, preţul extra abonament pentru un minut naţional este 1,5 lei/min.
3 Numere Favorite Orange nelimitat, gratuit, sunt disponibile cu orice abonament de la 80 lei şi vechime în reţea de la 1 an.

Opțiuni Internet Mobil

Opţiuni voce
Preţ

Internet NonStop
Internet NonStop 250 MB
Internet NonStop 1 GB
Internet NonStop 3 GB
Internet NonStop 5 GB

3 Numere Favorite
nelimitat

20 lei
50 lei
100 lei
150 lei

gratuit, pe viaţă

Opţiunile Internet NonStop sunt valabile 30 zile calendaristice de la activare şi se reactivează automat de fiecare dată când este consumat traficul inclus în opţiune
sau la fiecare 30 de zile. Opţiunile Internet Mobil si Internet NonStop nu pot fi utilizate în Roaming.

pe 10 zile

pe o lună

Descrierea opţiunii

Plata unică

Plata lunară

Internet Mobil 250 MB
Internet Mobil 1 GB
Internet Mobil 3 GB
Internet Mobil 5 GB

15 lei
45 lei
75 lei
-

20 lei
50 lei
100 lei
150 lei

Plata unică

Tarif pe MB în opţiune

10 lei

2 bani

Internet Mobil

Internet Mobil pe 1 zi
Internet Mobil 500 MB pe 1 zi

*Traficul neutilizat din opţiunile lunare se transferă pe luna următoare în limita unei opţiuni. Tariful strandard pentru utilizare Internet este de 2,5 lei/MB pentru primii
70 MB. Traficul consumat intre 70 MB si 150 MB se taxeaza cu 70 bani/MB, iar cel consumat dupa 150 MB se taxeaza cu 20 bani/MB. Tarifarea este la 10 KB.

BlackBerry® Internet Service
BlackBerry nelimitat
BlackBerry nelimitat + 500MB

Trafic prin
APN blackberry.net

Plată lunară

Trafic prin
alte APN

Tarif extra
opţiune*

nelimitat
nelimitat

89 lei
129 lei

0
500MB

2,5 lei/MB
2,5 lei/MB

BlackBerry® Enterprise Server
BlackBerry Enterprise nelimitat

nelimitat

89 lei

0

2,5 lei/MB

BlackBerry Enterprise nelimitat şi 500 MB

nelimitat

129 lei

500MB

2,5 lei/MB

BlackBerry Enterprise+ nelimitat

nelimitat

89 lei

0

2,5 lei/MB

BlackBerry Enterprise+ nelimitat şi 500 MB

nelimitat

129 lei

500MB

2,5 lei/MB

Serviciul BlackBerry Enterprise+ include 2 servicii – BlackBerry Enterprise şi BlackBerry Internet.
Volumul de trafic inclus în opţiunile BlackBerry nu se transferă în luna următoare.
Opţiunile pot fi activate accesând Contul meu pe my.orange.md, aplicaţia mobilă My Orange sau prin
apel la � sau 100 apoi 3. Opţiunile activate, se includ lunar.

După un an în reţea, inclusiv la PrePay, convorbirile cu 3 Numere Favorite Nelimitat devin gratuite, cu
orice abonament de la 80 lei. Iar dacă sunteţi la Orange mai puţin de un an sau aveţi un abonament mai
mic de 80 lei, puteţi beneficia de opţiunea 3 Numere Favorite Nelimitat cu doar 30 lei lunar.
Pentru a activa 3 Numere Favorite Nelimitat sau pentru a modifica Numerele Favorite, accesaţi Contul
meu pe my.orange.md, aplicaţia mobilă My Orange sau apelaţi � apoi tastaţi  şi .

Club

10 lei lunar

Intraţi în Club şi savuraţi comunicarea cu familia, prietenii şi colegii. Cu noua opţiune Club de la Orange aveţi
un tarif de 0,10 lei pe minut cu toţi membrii Club, care şi-au activat această opţiune. Opțiunea club este
disponibilă doar pentru persoanele fizice.

Minute Adiţionale pe 1 zi, 10 zile sau o lună
minute incluse
30 minute
60 minute
120 minute

preţul pe 1 zi

preţul pe 10 zile

preţul pe o lună

în reţeaua Orange

în reţeaua Orange

în reţeaua Orange

6 lei
10 lei
15 lei

12 lei
20 lei
30 lei

20 lei
30 lei
50 lei

preţul pe o lună
în reţeaua Orange
şi în afara reţelei

25 lei
40 lei
70 lei

După ce aţi activat oricare dintre opţiuni, începeţi să vorbiţi din Minutele Adiţionale, după care conti- nuaţi
să vorbiţi din Abonament. Opţiunile Minute Adiţionale nu sunt disponibile la Abonament Fluture.
Opţiunea Minute Adiţionale naţionale pe lună nu poate fi utilizată concomitent cu Minute Adiţionale în
reţeaua Orange pe lună şi invers.
Pentru a activa oricare dintre opţiuni, accesaţi Contul meu pe my.orange.md, aplicaţia mobilă My Orange
sau apelaţi � şi tastaţi  sau formaţi  � .Opţiunile odată activate, se includ în
factura din fiecare lună. Minutele din opţiunile Abonament sunt valabile până la următoarea dată de
facturare.

Opţiuni SMS
În reţea

sau

Naţionale şi internaţionale

Plata lunară

20 SMS
50 SMS
100 SMS

10 lei
20 lei
30 lei
60 lei

40 SMS
100 SMS
200 SMS
1000 SMS

Mesajele pot fi utilizate pentru expediere către numere în reţea sau în afara reţelei în ţară şi peste hotare, cu excepţia
numerelor scurte cu tarif special. Cantitatea de mesaje neutilizate nu se transferă de pe o lună pe alta.

Serviciul SMS/MMS/Grup SMS

Tarif pentru mesaj extra abonament
0,60 lei
2,50 lei
1,20 lei
6,00 lei

SMS naţional
SMS internaţional
MMS naţional
MMS internaţional

Apeluri internaţionale
Formaţi + sau 00
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5
Zona 6
Zona 7
Zona 8

România
Rusia, Turcia, Israel
Europa (cu excepţia ţărilor incluse în alte zone)

SUA, Canada
Ucraina
Ţările Baltice, CSI (cu excepţia Rusiei şi Ucrainei)
Alte ţări ale lumii
Telefonie prin satelit

consultarea Mesageriei vocale (555)

gratuit

notificarea prin mesaje scrise (SMS)

gratuit

înregistrarea mesajelor în Mesageria vocală (500)

tarif naţional

Video
3,50 lei
11,00 lei
11,00 lei
11,00 lei
11,00 lei
21,00 lei
-

Lista completă de ţări şi operatori, cu abonaţii cărora puteţi efectua apeluri video, poate fi găsită pe www.orange.md

Opţiuni Internaţionale
Romania

Mesageria vocală

Voce
2,50 lei
5,80 lei
5,60 lei
4,20 lei
7,00 lei
10,0 lei
15,0 lei
43,80 lei

Europa

Destinaţia
Minute incluse
utilizare
în
Moldova
Zona 1
100 minute
Zona 3

Preţ
55 lei

30 minute

55 lei

Rusia

Zona 2

15 minute

55 lei

Ucraina

Zona 5

10 minute

55 lei

Opţiunile sunt valabile timp de 30 de zile şi pot fi activate până la 15.04.2017.

TV nelimitat
pe 1 zi
pe 1 lună

Plată unică

Plata lunară

8 lei
-

40 lei

Opţiunea “TV nelimitat” pe 1 zi se activează automat la prima accesare a serviciului Orange TV şi este valabilă pînă la 23:59 a aceleiaşi
zile. Dacă utilizarea serviciului Orange TV continuă neîntrerupt după 24:00 şi clientul are suficienţi bani sau credit (în lei) în cont, o nouă
opţiune “TV nelimitat” pe 1 zi va fi activată automat. Opţiunea “TV nelimitat” cu plată lunară se activează lunar în mod automat, indiferent
de starea contului. Opţiunile “TV nelimitat” nu sunt valabile în roaming.
Apelurile spre destinatia 1188 sunt tarifate pe minut. Apelurile spre numere 16xx sunt tarifate la 0.34 lei/min.

Pentru a activa Opţiuni Internaţionale direct de pe telefonul mobil, accesaţi Contul meu pe my.orange.md,
aplicaţia My Orange sau formaţi � sau apelaţi  , tastaţi  , apoi  .

Apeluri IP (formaţi + 00)

preţ

Regiunea Transnistreană

4,80 lei/min

Serviciul Roaming

Tarife Roaming
România

Activarea serviciului Roaming cu condiţia achitării facturilor la timp
Avans minim necesar

Suspendarea apelurilor
de ieşire şi intrare

100 lei

-300 lei

La epuizarea balanţei contului, serviciul roaming poate fi suspendat. Atenţie: Taxarea serviciului roaming are loc în baza datelor despre consum
furnizate de operatorii străini. Deoarece aceste date pot parveni la Orange cu o întârziere de până la 45 de zile, reflectarea lor în contul clientului şi
suspendarea serviciului roaming poate avea loc cu întârziere. În cazul în care a utilizat serviciul roaming în credit, clientul va rămâne răspunzător
pentru această datorie.

Cu Roaming de la Orange beneficiaţi de tarife fixe în roaming, indiferent de reţeaua aleasă,
preţurile fiind valabile pentru toate ţările din aceeaşi zonă de tarifare. Apelurile de ieşire sunt
tarifate pe minut, iar cele de intrare pe secundă.
Iar acum cu noua opţiune Ţara Preferată şi/sau Internet Mobil în Roaming beneficiaţi de
reduceri de până la 90% atât la apeluri cât şi la Internet Mobil. Activaţi una sau mai multe ţări
şi vorbiţi fără griji şi navigaţi pe net în Ţara Preferată în Roaming.
Ţara
Preferată

Preţul

Tarif pentru un
apel de ieşire

Tarif pentru un
apel de intrare

Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Elveția, Franța, Germania,
Grecia, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Marea Britanie,
Olanda, Polonia, România, Slovacia, Spania, Ungaria

99 lei

6,50 lei

4,50 lei

Armenia, Israel, Turcia
China, Egipt

99 lei
149 lei

8,50 lei
15,0 lei

4,50 lei
10,0 lei

Tarifele au toate taxele incluse. Opţiunea este valabilă 30 de zile.

Opțiunile Internet Mobil in Roaming
Preţul opţiunii
Trafic inclus
Valabilitatea opţiunii

30 lei
2 MB
30 de zile

80 lei
8 MB
30 de zile

175 lei
30 MB
30 de zile

Tarifele au toate taxele incluse. Prima unitate de taxare 50 KB, următoarea unitate de taxare: 10 KB. Opţiunea este valabilă 30 de zile.

Lista ţărilor în care este disponibilă opţiunea Internet Mobil în Roaming, o găsiţi pe www.orange.md/roaming.
Pentru alte detalii sau activarea opţiunilor Roaming apelaţi Serviciul Clienţi la , accesaţi Contul meu
pe my.orange.md sau aplicaţia mobilă My Orange.

Rusia

Apel
local

Apel către
Apel
Moldova internaţional

Apel de
intrare

Mesaj SMS
expediat

5 lei

7,50 lei

40 lei

4 lei

2,50 lei

20 lei

20 lei

32 lei

7 lei

5 lei

Albania, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și
Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia,
Georgia, Grecia, Islanda, Kazahstan, Letonia,
Lituania, Macedonia, Malta, Muntenegru, Polonia,
Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia, Ungaria,

7,50 lei

20 lei

28 lei

7 lei

2,50 lei

Andorra, Austria, Belgia, Danemarca, Elveția,
Finlanda, Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Marea
Britanie, Monaco, Norvegia, Olanda, Portugalia,
Spania, Suedia

8 lei

20 lei

35 lei

7 lei

3 lei

18 lei

30 lei

40 lei

20 lei

5 lei

Afganistan, Africa Centrala, Algeria, Arabia Saudita,
Bahrain, China, Egipt, India, Israel*, Japonia, Coreea 11,50 lei
de Sud, Oman,

37 lei

50 lei

20 lei

5 lei

Africa de Sud, Argentina, Australia, Brazilia, Emiratele
Arabe Unite, Maldive, Peru, Rep. Dominicana,
Thailanda, Uruguay, Qatar

9 lei

40 lei

65 lei

20 lei

5 lei

Ucraina

30 lei

40 lei

32 lei

5 lei

4 lei

Irak

30 lei

70 lei

100 lei

20 lei

5 lei

75 lei

75 lei

75 lei

75 lei

20 lei

Canada, SUA

10 Aeromobile

Lista integrală de ţări, operatori şi tarife o găsiţi pe pagina web www.orange.md/roaming, secţiunea tarife.

Orange Zone
Orange Zone înseamnă operatori din 33 cele mai populare ţări, pe care va recomandăm să-i alegeţi pentru a suna, naviga şi expedia
mesaje la cele mai bune tarife. Pentru a beneficia de tarifele Orange Zone nu este nevoie sa activaţi nici o opțiune sau să respectaţi alte
condiţii restrictive.
Activaţi serviciul Roaming acasă, iar când ajungeţi peste hotare, doar selectaţi operatorul recomandat, din meniul telefonului Dvs.
Lista operatorilor recomandaţi o găsiţi pe pagina web www.orange.md/roaming, secţiunea Orange Zone.
* In Israel se aplica un tarif de doar 7 lei per minut la un apel de intrare voce.

Servicii administrative
Serviciu

preţ

GRATUIT
Înlocuirea cartelei SIM
GRATUIT
Deblocarea cartelei SIM (codul PUK)
20 lei
SIM Copy (lunar)
30 lei
Dual SIM (la conectare)
50 lei
Schimbarea numărului standard existent (maxim de 3 ori pe an)
GRATUIT
Schimbarea abonamentului
25 lei
Transfer la PrePay
25 lei
Suspendarea numărului pentru perioada până la 6 luni
50 lei
Suspendarea numărului pentru 12 luni
GRATUIT
Schimb de titular
GRATUIT în format electronic
Factura electronică
30 lei
Expedierea facturii detaliate prin poştă
GRATUIT în format electronic
Expedierea facturii detaliate prin email
30 lei
Imprimarea facturii detaliate la magazin Orange
30 lei
Imprimarea detalii apeluri de intrare la magazin Orange
GRATUIT în format electronic
Expedierea detalii apeluri de intrare prin email
Preţul este pentru o linie şi pentru o perioadă de facturare.
Detaliile apeluri sunt eliberate abonaţilor în magazinele Orange sau sunt livrate la adresa indicată în baza unei cereri scrise.
La schimbarea abonamentului, minutele rămase se transferă şi se utilizează după regula noului abonament.
In cazul alegerii abonamentului Fluture, minutele rămase se pierd. La abonamentele Panteră şi Intensiv minutele transferate
sunt valabile o lună. Creditul rămas din Abonament Intensiv se transferă doar la Abonament Panteră şi vice-versa.
Schimbarea abonamentului se face din ziua de facturare.
La suspendarea temporară a numărului, minutele sau creditul rămas din abonament se anulează.

Oferte pentru
persoane juridice
Abonamentul Business 30

Abonamentul Business Pro 100

Primul abonament corporativ

Ideal pentru comunicare

Business 30
30 lei
30 minute naţionale
0.60 lei/minut pentru apeluri în reţea
1.20 lei/minut pentru apeluri naţionale
Minute de Fidelitatea după 6 luni

Business Pro 100
100 lei
300 minute naţionale
300 SMS naţionale
300 MB
0.60 lei/minut pentru apeluri în reţea
1.20 lei/minut pentru apeluri naţionale

Plus Minute de Fidelitate gratuite pentru apeluri naţionale*
Plan trifar

Business 30
Business Pro 100

după 6 luni

după 1 an

după 2 ani

după 3 ani

după 4 ani

după 6 ani

după 8 ani

5

10

15

20

25

30

35

Condițiile ofertei Business 30: Minutele naţionale incluse pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale, SMS şi MMS (conform coeficienţilor prevăzuţi la
www.orange.md/business). Minutele incluse pot fi utilizate pe parcursul a 3 perioade de facturare de la alocare.
Condițiile ofertei Business Pro 100: Abonamentul Business Pro 100 nu poate fi contractat prin transfer de alt abonament. Minutele incluse pot fi utilizate
pe parcursul a 2 perioade de facturare de la alocare. SMS si MB incluse pot fi utilizaţi pe parcursul perioadei de facturare în care sunt alocate. Minutele de
Fidelitate (naţionale) pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale, SMS şi MMS (conform coeficienţilor prevăzuţi pe www.orange.md/business).

Minutele pentru apeluri naţionale pot fi utilizate pentru apeluri internaţionale, SMS şi MMS conform
coeficienţilor stabiliţi. Detalii pe www.orange.md

Abonamentele
Business Nelimitat

Serviciul CUG
Cu serviciul CUG formați un grup închis de utilizatori, în care includeți numerele de telefon
ale angajaților, ca să comunicați între voi la un tarif preferențial.

СUG

Mai mult decât nelimitat

(apeluri între angajaţi)

Abonament

Business
Nelimitat
150 lei

Business
Nelimitat
200 lei

Business
Nelimitat
350 lei

Business
Nelimitat
600 lei

Business
Nelimitat
1000 lei

Business
Nelimitat
1500 lei

minute în reţea

nelimitat

nelimitat

nelimitat

nelimitat

nelimitat

nelimitat

minute naţionale

100 min

200 min

nelimitat

nelimitat

nelimitat

nelimitat

SMS naţionale
minute internaţionale

300

500

nelimitat

nelimitat

nelimitat

nelimitat

conform
coeficienţilor

conform
coeficienţilor

50 min

100 min

150 min

200 min

3 GB

5 GB

10 GB

10 GB

10 GB

15 GB

60 bani

60 bani

-

-

-

trafic Internet mobil
tarif extra abonament /
minut naţional

-

Plus Minute de Fidelitate gratuite pentru apeluri naţionale*
Plan tarifar
Business Nelimitat 150 lei
Business Nelimitat 200 lei
Business Nelimitat 350 lei
Business Nelimitat 600 lei
Business Nelimitat 1000 lei
Business Nelimitat 1500 lei

după 6 luni

după 1 an

după 2 ani

după 3 ani

după 4 ani

după 6 ani

după 8 ani

10
15
25
35

15
20
30
45

20
25
35
55

25
30
40
65

30
35
45
75

35
40
50
85

40
45
55
95

60

80

100

120

140

160

180

Condițiile ofertelor Business Nelimitat: Minutele naționale incluse în Abonamentele Business Nelimitat 150 lei si 200 lei pot fi utilizate şi pentru apeluri
internaționale, SMS si MMS, conform coeficienților prevăzuţi pe www.orange.md/business). Minutele internaționale incluse pot fi utilizate pentru apeluri în
țările din Zonele 1-4 şi 7. Minutele şi SMS incluse pot fi utilizate pe parcursul a 3 perioade de facturare de la alocare. MB incluşi pot fi utilizaţi doar pe
parcursul perioadei de facturare în care sunt alocaţi.
SMS naționale nelimitate, incluse în abonamentele Business Nelimitat 350 lei, 600 lei, 1000 lei si 1500 lei pot fi expediate nelimitat la maxim 200 numere
diferite pe lună.
Minutele de Fidelitate (naţionale) pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale, SMS şi MMS (conform coeficienţilor prevăzuţi pe www.orange.md/business).

plată lunară

minute în CUG

tarif în CUG

СUG Pro

10 lei

0

10 bani/minut

СUG Pro cu minute

20 lei

150

10 bani/minut

În CUG pot fi incluse numere mobile Orange înregistrate pe acelaşi cont mobil. Plata lunară se aplică per număr inclus în CUG.
Minutele incluse şi tarifele în CUG se aplică exclusiv la apelurile între numere incluse în CUG, cu excepţia apelurilor în Roaming.

Serviciul Cost Control
Gestionați cheltuielile de telefonie mobilă per fiecare angajat, prin stabilirea
unei limite de credit individuale de consum.
plată lunară Abonament

< 30 lei

< 30 lei

limita de credit

< 30 lei

>
_

plată lunară Cost Control

24 lei

30 lei
0 lei

>
_ 30

lei

orice limită
0 lei

Pentru utilizarea serviciilor Orange peste limita de credit stabilită, utilizatorul numărului va reîncărca contul din banii proprii,
cu ajutorul cartelelor de reîncărcare, la terminalele de plată sau online.
Cu serviciul Cost Control activat, utilizatorul poate, din banii proprii, activa/dezactiva servicii suplimentare și opțiuni direct
de pe telefonul mobil, formând codul � sau apelând gratuit la numărul  sau online, accesând Contul
meu pe my.orange.md. Serviciile suplimentare și opțiunile ce pot fi activate astfel sunt indicate în meniul afişat/comunicat
la formarea codului/numărului menţionat.
După activarea opțiunilor lunare din banii proprii ai utilizatorului, acestea vor fi alocate automat la fiecare dată de facturare, cu condiţia că utilizatorul
să dispună de suficienți bani în cont pentru a achita toate opțiunile lunare activate pe cont. Dacă opţiunile lunare nu au fost alocate automat astfel,
reactivarea lor poate fi efectuată doar manual, în modul descris mai sus. La dezactivarea serviciului Cost Control sau schimbul de titular, serviciile
suplimentare şi opţiunile activate pe cont, din banii proprii ai utilizatorului numărului, se dezactivează automat, fără nici o compensare.

Opțiunile Pro

Achitarea serviciilor

Totul inclus

■ reîncărcarea rapidă a contului direct de pe telefonul mobil cu una din cartelele de reîncărcare
răzuibile sau electronice (e-cartele): 30 lei, 50 lei, 60 lei, 100 lei, 200 lei.

Cu noile Opțiuni Pro lunare, comunicați eficient cu oricine aveți nevoie, prin apeluri,
mesaje scrise sau Internet. În funcție de necesitățile dumneavoastră, activați una din
Opțiunile Pro, fie din contul companiei, prin cerere scrisă din partea acesteia, fie din
bani proprii (daca aveți serviciul Cost Control activat), accesând Contul meu pe
my.orange.md sau formând codul �.

Opţiunea Pro 55

Opţiunea Pro 60

Opţiunea Pro 90

150 minute naţionale
150 SMS naţionale

100 minute naţionale
150 SMS naţionale
300 MB

150 minute naţionale
300 SMS naţionale
500 MB

55 lei

60 lei

90 lei

Opţiunea Pro 100

Opţiunea Pro150

Opţiunea Pro 250

300 minute naţionale
300 SMS naţionale
300 MB

400 minute naţionale
400 SMS naţionale
2.5 GB

700 minute naţionale
700 SMS naţionale
6 GB

100 lei

150 lei

250 lei

La un număr poate fi activată în acelaşi timp o singură Opţiune Pro. Opțiunile Pro nu pot fi activate concomitent cu opțiunile
"Nelimitat cu 80 lei" sau "Opțiunea 300". Minutele, SMS si MB incluse pot fi utilizate doar pe parcursul perioadei de facturare în
care sunt alocate.

■ prin transfer bancar la BC “Moldova-Agroindbank” S.A. Filiala Chişinău Centru, str. Mitropolitul
Varlaam 65, furnizând următoarele informaţii:
Cont: MD64AG000000225110801767 Codul băncii: AGRNMD2X723
Cod fiscal: 1003600106115
Cod TVA: 7800044
În cazul transferului bancar, poate exista un decalaj de până la 72 ore între momentul plăţii
şi momentul alimentării efective a contului abonatului Orange.
■ prin intermediul cartelelor de credit VISA sau MasterCard direct de pe site-ul epayments.orange.md
■ prin intermediul terminalelor de plată
■ în numerar, la magazinele Orange
Magazinele Orange din Chişinău:
■
■
■
■
■
■
■
■

Orange Studio
bd. Ştefan cel Mare, 130
Magazin Centru bd. Ştefan cel Mare, 134
Magazin MallDova str. Arborilor, 21
Business Centru str. Alba Iulia, 75
Magazin Botanica bd. Dacia, 27
Magazin Râşcani str. Kiev, 16/1
Magazin Râşcani bd. Moscovei, 9/1
Magazin Ciocana bd. M. cel Bătrân, 2/1

Magazinele Orange din regiuni:
■
■
■
■

Bălţi 1,
Bălţi 2,
Bălţi 3,
Briceni

str. Ştefan cel Mare, 76A
str. Vasile Alecsandri, 4
str. Ştefan cel Mare, 41
str. Independenţei, 16A

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Cahul
Cahul 2,
Căuseni
Comrat
Drochia
Edineţ
Făleşti
Floreşti
Glodeni
Hânceşti
Orhei
Ungheni
Rezina
Soroca 1,
Soroca 2,
Străşeni

str. Republicii, 20/14
str. Ştefan cel Mare, 17
str. Mihai Eminescu, 10/O
str. Lenin, 192
str. 31 august, 33
str. Independenţei, 106
str. Eminescu, 1C
str. 31 August, 46
str. Suveranităţii, 9/3
str. Chişinăului, 7
str. Vasile Lupu, 29
str. Naţională, 18A
str. Sciusev, 1/3
str. Ştefan cel Mare, 24
str. Grigore Vieru, 9A
str. Ştefan cel Mare, 74A

Lista completă a distribuitorilor Orange poate fi gasită pe pagina www.orange.md.

Actele de care aveţi nevoie pentru conectare sau transfer gratuit
de la PrePay la Abonament
Pentru persoane fizice
Cetăţeni ai Republicii Moldova: buletinul de identitate, paşaportul sau permisul
de conducere de tip nou şi documentul ce justifică adresa legală.
Cetăţeni străini: buletinul de identitate sau paşaportul şi documentul ce justifică adresa
legală (permisul de şedere).
Pentru persoane juridice
Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii (pe ambele părţi), extrasul din registrul de
stat al persoanelor juridice, copia certificatului TVA, copia certificatului de atribuire a codului
fiscal (după caz), buletinul de identitate al reprezentantului companiei, procura din partea
companiei în original sau ştampila companiei şi rechizitele bancare.
Numere scurte utile – apel gratuit de pe mobil Orange în Moldova
777 Serviciul Clienţi Orange și Cartela Clientului
700 Serviciul Clienţi Corporativi
100 Meniul Self Care: consultarea şi reîncărcarea contului
555 Mesageria vocală
789 Activare Internet Mobil
*100# Activare/dezactivare opțiuni
901 Pompieri
902 Poliţia
903 Ambulanţa
904 Serviciul gaz
112 Serviciul de urgenţă (redirecţionat la poliţie)
Pentru informaţii adiţionale sunaţi Serviciul Clienţi la numărul 777 de pe mobil Orange
sau 022977777 de pe telefon fix. Fax automat: +37322977758
Compania Orange îşi rezervă dreptul de a efectua modificări în lista oficială de preţuri.

