Orange PrePay
Lista de preţuri valabile din 04 octombrie 2017

Informaţia dată ar putea fi modificată.
Informaţia actualizată este accesibilă pe www.orange.md

Puteţi trece la orice Abonament Orange, păstrând acelaşi număr de telefon. Transferul poate fi efectuat gratuit
în orice magazin direct sau partener Orange.

Pachet PrePay cu număr de telefon
Preţ
Credit inclus
Sunaţi şi primiţi apeluri
Primiţi apeluri

Reîncărcarea on-line

40 lei
40 lei
4 luni
8 luni

Accesaţi pagina www.orange.md şi reîncărcaţi contul on-line folosind cardul de debit sau credit.

Reîncărcarea prin terminalele de plată sau în magazinele Orange
Puteţi reîncărca contul cu orice sumă între 10 şi 1000 lei prin intermediul terminalelor de plată sau în magazinele
şi la distribuitorii Orange.

Planul tarifar Optim
Apeluri către toate numerele din Moldova

1,50 lei

Mesaje
SMS (1 mesaj) - naţional / internaţional
MMS (1 mesaj până la 300 KB) - naţional / internaţional
Mesageria vocală 555/500 (1 apel)

0,60 lei / 2,50 lei
1,20 lei / 6,00 lei
0,60 lei

Internet mobil
Internet mobil 1MB (tarifarea la 10 KB)

Reîncărcarea contului Orange PrePay

Reîncărcarea cu ajutorul cartelelor
Cumpăraţi o cartelă de reîncărcare răzuibilă sau electronică (e-cartelă) de la orice magazin Orange ori de la unul
din chioşcurile de presă şi tutungerii. Pentru a reîncărca contul, formaţi:  codul de reîncărcare  �
sau apelaţi 100, tastaţi 1, apoi 2 sau accesaţi „contul meu” pe my.orange.md.
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Beneficiezi de 40% reducere la apelurile în reţea,
la reîncărcarea contului de la 60 lei.

0.90

La reîncărcarea
de la 60 lei
cu numere Orange

Reducerea este valabilă 30 zile din momentul reîncărcării unice de la 60 lei şi nu este valabilă în Roaming. Reducerea se aplică automat și nu
necesită activare.Tarifele nu pot fi utilizate în Roaming sau spre numerele cu tarif special si din regiunea Transnistreana.
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Reîncărcarea de către un alt client Orange
Pentru a reîncărca contul unui alt utilizator Orange formaţi de pe telefonul dvs. mobil:
 codul de reîncărcare  numărul de telefon �, unde numărul de telefon începe cu 0.

Perioada activă / inactivă
Suma reîncărcată
< 25 lei
25 - 49 lei
50 - 1000 lei

Sunaţi şi primiţi apeluri

Doar primiţi apeluri

7 zile

1 lună

1 lună

6 luni

6 luni

6 luni

Serviciul Număr Magic

�

Durata utilizării
Orange PrePay
Tarif pentru apel

6 luni
- 1 an

1- 2 ani

60 bani

50 bani

2- 3 ani

40 bani

Extra Opțiuni
3- 4 ani

30 bani

4- 5 ani

20 bani

5- 6 ani

mai mult
de 6 ani

10 bani

gratuit

Durata maximă a unui apel este de 15 minute, iar cei care sunt cu Orange PrePay mai mult de 6 ani vorbesc nelimitat.

Credit de Rezervă

� când aveţi mai puţin de 5 bani in cont

Credit de rezervă
Preţul serviciului

8 lei
2 lei

15 lei
3 lei

25 lei
4 lei

Creditul de rezervă este disponibil pentru clienţii PrePay cu o vechime in reţea mai mare de 3 luni şi care au avut, în ultimele 6 luni,
o reîncărcare de la 25 lei sau mai mult.

Sună încă o lună

�

Încă o lună (o lună de perioadă activă)
Încă 2 luni (două luni de perioadă activă)

10 lei
15 lei

Servicii administrative
Înlocuirea cartelei SIM (inclusiv 4G)
Schimb de titular
Imprimarea Detalii apeluri ieșire la magazin pentru 1 lună
Expedierea Detalii apeluri ieșire prin email pentru 1 luna
Imprimarea Detalii apeluri intrare la magazin pentru 1 lună

gratuit
gratuit
30,0 lei
gratuit în format electronic
30,0 lei

Apeluri spre numere speciale
Apelurile către numere 16XX
TV nelimitat
Pentru 1 zi
Pentru 30 zile

�

0,34 lei
Plată unică

Plată 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.
Opţiunea “TV nelimitat” cu plată lunară se activează lunar în mod automat, dacă este suficient credit PrePay în cont, şi este valabilă 30 de zile.
În perioada de valabilitate a opţiunii, accesarea serviciului Orange TV este posibilă ori de câte ori, gratuit, doar dacă în cont este un credit
PrePay de cel puţin 8 lei.Opţiunile “TV nelimitat” nu sunt valabile în roaming.
Tarifele indicate nu se aplica în Roaming si pentru apeluri catre numerele cu Tarif Special si din Regiunea Transnitreana.

� sau prin aplicația My Orange

extra Opțiune 60 lei

extra Opțiune 50 lei

extra Opțiune 30 lei

Apeluri nelimitate
cu Număr Magic
100 minute naționale
200 SMS naționale
300 MB

80 minute naționale
100 SMS naționale
100 MB

50 minute în rețea
50 SMS naționale

Extra Opţiunile se reactivează automat la fiecare 30 zile, dacă clientul dispune în cont de o sumă mai mare sau egală cu preţul Extra
Opţiunii. Minutele, SMS şi MB din Extra Opţiune nu sunt valabile în Roaming şi nu se transferă pentru luna următoare. Extra Opțiunile se vor
dezactiva automat în cazul în care contul clientului nu a fost suplinit cu suma necesară reactivării opţiunii, în decurs de 62 zile, de la prima
tentativă de reactivare. După dezactivarea manuală a Extra Opțiunii, traficul neutilizat va rămâne valabil până la expirarea termenului de
valabilitate a opțiunii. Extra Opţiunile sunt disponibile pentru clienţii care sunt la PrePay mai mult de 31 zile și pot fi activate până 31.12.17.

Internet NonStop

� sau prin aplicația My Orange
20 lei
50 lei
100 lei
150 lei

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

Internet Mobil pe 30 zile

� sau prin aplicația My Orange

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

Internet Mobil pe 1 zi

20 lei
50 lei
100 lei
150 lei

� sau prin aplicația My Orange

Internet Mobil 500 MB pe 1 zi

Opțiuni SMS

10 lei

� sau prin aplicația My Orange

Opțiunea 1000 SMS în reţea
Opțiunea 300 SMS naţionale
Opțiunea 40 SMS naţionale sau 20 internaţionale

10 lei
10 lei
10 lei

Opţiunile/pachetele indicate nu sunt valabile în Roaming şi pentru apeluri/SMS catre numerele cu tarif special şi din Regiunea
Transnitreană. La PrePay, traficul alocat la activarea opţiunii Internet NonStop poate fi utilizat pe parcursul a 30 de zile maxim. De fiecare
dată când acest termen expiră sau traficul alocat este aproape epuizat (rămân mai puţin de 20 MB din “NonStop 250 MB” sau 50 MB
din opţiunea “NonStop 1/3/5 GB”), se activează automat o nouă opţiune de acelaşi tip, dacă clientul dispune în cont de o sumă mai
mare sau egală cu preţul opţiunii plus 3 lei.Opțiunea Internet NonStop se va dezactiva automat în cazul în care contul clientului nu a fost
suplinit cu suma necesară reactivării opţiunii, în decurs de 62 zile, de la prima tentativă de reactivare.După dezactivarea opțiunii traficul
neutilizat din opțiune va ramîne valabil pînă la expirarea termenului de valabilitate a opțiunii.

Apeluri internaţionale
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

Voce

Video

2,50 lei
5,80 lei
5,60 lei
4,50 lei
7,00 lei
10,0 lei
21,0 lei
47,0 lei

3,50 lei
11,0 lei
11,0 lei
11,0 lei
11,0 lei
21,0 lei
-

Tarifele nu sunt valabile pentru apelurile efectuate în Roaming şi apelurile spre numere cu tarif special (Premium).

Opţiuni PrePay Străinătate

�

Străinătate1 (10 min spre Zona Internaţional 1 şi 4)
Străinătate2 (10 min spre Zona Internaţional 2 şi 3

25 lei
35 lei

Apeluri IP (+00)

Voce

Video

Regiunea Transnistreană (+00 373)

4,80 lei

-

Tarifele indicate nu se aplica în Roaming.

PrePay Roaming

Apel
local

Apel spre
Moldova

Apel
internaţional

Apel de
intrare

Mesaj SMS
expediat

Zona 1

România

5,00 lei

7,50 lei

40,0 lei

4,00 lei

2,50 lei

Zona 2

Rusia

20,0 lei

20,0 lei

32,0 lei

7,00 lei

5,00 lei

Zona 3

Armenia, Belorusia,
Bulgaria, Grecia, Lituania,
Muntenegru, Polonia, Serbia
Tajikistan, Turcia, Ungaria

7,50 lei

20,0 lei

28,0 lei

7,00 lei

2,50 lei

Zona 4

Austria, Belgia, Danemarca,
Germania, Elveţia, Franţa,
Portugalia, Spania, Italia

8,00 lei

20,0 lei

35,0 lei

7,00 lei

3,00 lei

Zona 5
Zona 6

SUA
Egipt, Israel, Siria

18,0 lei

30,0 lei

40,0 lei

20,0 lei

5,00 lei

11,5 lei

37,0 lei

50,0 lei

20,0 lei

5,00 lei

Zona 7

Ucraina

30,0 lei

40,0 lei

32,0 lei

5,00 lei

4,00 lei

Opţiunile Roaming

�

Ţara Preferată (valabilă 30 zile)

Minute pentru apeluri
de ieşire şi de intrare

Preţ

15 minute

80 lei

10 minute + 10 SMS

65 lei

Europa (Belgia, Bulgaria, Elveţia, Franţa, Germania,
Grecia, Italia, Polonia, România, Spania, Ungaria,
Austria, Croaţia, Marea Britanie, Rusia, Turcia şi Ucraina)

GO ROAMING 65 (valabilă 15 zile)
Austria, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Elveția, Franţa,
Germania, Grecia, Israel, Italia, Marea Britanie, Olanda,Polonia,
România, Rusia, Slovacia, Spania, Turcia, Ucraina, Ungaria

Numere utile
Meniul PrePay (setarea şi activarea serviciilor)
Cronos — informaţii despre credit
Activarea/dezactivarea serviciului PrePay Roaming
Activarea serviciului Internet mobil/MMS
Serviciul de informaţii*

� sau �
�
�
�
�

*primele 10 apeluri timp de 30 zile sunt gratuite, iar incepand cu al 11-lea apel tariful este de 3 MDL incl. TVA per apel.

Numere de urgenţă gratuite
Urgenţă �, Pompieri �, Poliţie �, Salvare �, Serviciul Gaz �.
Tarifele şi preţurile includ TVA. Plata se efectuează în lei moldoveneşti.
Tarifele indicate nu se aplica pentru apeluri/SMS la numerele cu tarif special.

In Israel se aplica un tarif special de 7,00 lei/minut la un apel de intrare. Lista completă de ţări şi operatori poate fi găsită
pe www.orange.md/roaming. Tarifele pentru apeluri sunt indicate pe minut de convorbire. Tarifele pentru utilizarea traficului
Internet GPRS/4G în Roaming sunt disponibile pe www.orange.md/roaming. Apelurile efectuate sunt taxate per minut, iar cele
primite per secundă.
Tarifele indicate nu se aplica pentru apeluri/SMS la numerele cu tarif special.

Planul tarifar ieşit din oferta comercială
Planul tarifar Standard
Apeluri către numere Orange
Apeluri către alte numere din Moldova

1,50 lei/min
2,30 lei/min

Acest plan tarifar nu este disponibil pentru activare şi este valabil în continuare doar pentru clienţii PrePay
care îl au deja activat.
Tarifele indicate nu se aplică în Roaming şi pentru apeluri către numerele cu Tarif Special şi din Regiunea Transnitreană.

Treci gratuit la Abonament
pentru și mai multă libertate în comunicare

Abonament Colibri
Colibri 75 lei

Colibri 100 lei

Colibri 140 lei

500 minute
3 Numere Favorite

Nelimitat
3 Numere Favorite

Nelimitat
3 Numere Favorite

120 minute
naţionale

180 minute
naţionale

350 minute
naţionale

150 SMS
naţionale

300 SMS
naţionale

500 SMS
naţionale

10 GB
Orange Cloud

25 GB
Orange Cloud

25 GB
Orange Cloud

500 MB

1 GB

2.5 GB

Extra abonament: 100 MB = 10 lei

De ce Orange Abonament
3 Numere Favorite Nelimitat gratuit
Comunicaţi gratuit şi nelimitat cu 3 Numere Favorite Orange.
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.

