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Internet

la Abonament şi PrePay
Preţuri şi tarife valabile din 20 noiembrie 2018

Detalii pe www.orange.md

De ce Internet 4G Abonament
Cu abonamentele Internet 4G găsiţi alegerea perfectă pentru acces imediat la Internet
de pe laptop sau tabletă. Alegeţi abonamentul potrivit pentru dumneavoastră
şi navigaţi nelimitat pe Internet la preţ avantajos.
Viteză de până la 300 Mbps
Aveţi acces la internet cu viteză de până la 300 Mbps descărcare şi de până la 50 Mbps încărcare
în 1000 localităţi şi Internet 3G+ de până la 42 Mbps descărcare şi de până la 384 Kbps
încărcare în peste 1350 de localităţi.

Trafic adiţional gratuit la conectare
Fiecare client Internet primeşte ofertă specială la conectare cu trafic adiţional gratuit.

Modeme la preţuri promoţionale
La conectare Internet, beneficiaţi şi de un modem sau router la preţ promoţional (plată unică).

Internet nelimitat
Navigaţi nelimitat cu viteză de până la 256 kbps după consumarea traficului inclus în
abonament.

Tablete şi laptop-uri la preţuri accesibile
La conectare Internet Acum, tabletele si laptop-urile sunt mereu disponibile la preţ special,
cu reducere sau în rate.
Viteza de 300 Mbps poate fi atinsă doar în cazul utilizării unui dispozitiv compatibil LTE cat.6.

Abonamentele Internet 4G înseamnă navigare fără fir oricând şi oriunde
în Moldova. Unitatea de taxare a traficulului consumat este 10KB.
După activarea abonamentului Internet, în aceeaşi zi a fiecărei luni veţi primi traficul
inclus in 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 traficului inclus în abonament, puteţi continua să navigaţi nelimitat la
viteză redusă.
Pentru a verifica traficul disponibil din abonament, traficul de fidelitate sau pentru a activa
opţiuni adiţionale, accesaţi "contul meu" pe my.orange.md, utilizând Cartela Clientului.
O puteţi primi gratuit la orice magazin sau partener Orange.
Cartela Clientului include codul dumneavoastră personal şi poate fi uşor utilizată.
Preţurile şi tarifele din prezenta lista de preţuri sunt exprimate în lei moldoveneşti şi au
toate taxele incluse.
La epuizarea traficului din abonament, viteza nominală de acces la internet se reduce,
în funţie de valoarea abonamentului :
■ Internet Acum 4G 120 lei, 170 lei, 200 lei, 250 lei – până la 256 kbps

descărcare/128 Kbps încărcare;

■ 4G Acasă 220 lei, 300 lei Plus; 4G la Birou 220 lei, 300 lei Plus – până la 256 kbps

descărcare/128 Kbps încărcare;

■ Internet Tabletă 90 lei, 155 lei, 185 lei – până la 256 kbps descărcare/128 Kbps încărcare;

Cu abonamentele Internet navigaţi fără fir la viteza luminii,
deoarece includ:
■ Trafic lunar inclus în abonament
■ Navigare nelimitată cu viteză de până la 256 Kbps după consumarea traficului inclus în

abonament

■ Trafic nelimitat intre 00:00 şi 12:00 pentru abonamentele 4G Acasă şi 4G la Birou

pentru totdeauna

Internet Tableta 90 lei

5 GB

Internet Tableta 155 lei

6 GB

Internet Tableta 185 lei

10 GB

Abonament 4G
10 GB

20 GB

30 GB

Internet Acum 4G

Internet Acum 4G

Internet Acum 4G

120 lei

170 lei

200 lei

45 GB
Internet Acum 4G

250 lei

4G Acasă şi 4G la Birou 220 lei

30 GB + trafic nelimitat între 00:00 – 12:00

4G Acasă şi 4G la Birou 300 lei Plus

60 GB + trafic nelimitat între 00:00-12:00

Abonamentele Internet Acum 4G si 4G Acasă sunt disponibile la conectare nouă sau transfer de la Internet Acum PrePay.
Abonamentele Internet Tabletă sunt disponibile doar pentru tabletă. Detalii www.orange.md
Toţi clienţii Orange Abonament (mobil voce) cu plata lunara de la 100 lei care deţin pe acelaşi cont un abonament 4G Acasă
220 sau 4G Acasă 300 lei Plus beneficiază de 50 lei reducere la abonamentul 4G Acasă. Reducerea de 50 lei se oferă lunar,
cu condiţia că în contul clientului să fie prezent un număr Orange Abonament cu plata lunară de minim 100 lei.

Opţiuni
Internet 3GB

30 lei

Ofera 3GB de trafic internet, valabil 30 de zile, pentru a naviga la viteza înaltă.

Internet 6GB

50 lei

Primește 6GB de trafic internet, valabil 30 de zile, pentru a naviga la viteza înaltă.

Dublu Trafic 4G

100 lei

Oferă suplimentar volumul de trafic egal cu traficul lunar inclus în abonament,
viteza până la 150 Mbps descărcare şi până la 10 Mbps încărcare.

Upload Rapid

50 lei lunar

Oferă viteză de încărcare mai înaltă, versus cea standardă de până la 384 Kbps in 3G+ şi 10 Mbps în 4G.

Internet Acum 4G

Nopţi Nelimitate

până la 50 Mbps

100 lei

Navigaţi nelimitat fiecare noapte, între orele 00:00 - 12:00, timp de o lună.
Opţiunea Dublu Trafic 4G poate fi activată pentru o singură dată sau cu reactivare automată, cu condiţia că soldul bănesc din cont
este suficientpentru achitarea opţiunii.
Opţiunea Nopţi Nelimitate oferă acces la Internet nelimitat în limitele vitezei maxime disponibile cu tipul de abonament respectiv.
Odată activată, opţiunea Upload Rapid se reactivează automat în fiecare dată de facturare dacă clientul nu programează dezactivarea ei.
Upload Rapid şi Nopţi Nelimitate pot fi utilizate doar atunci când soldul traficului din abonament, sau a traficului de fidelitate, sau al traficului
din opţiunea Dublu Trafic din cont este pozitiv.
Optiunile Internet 3GB si Internet 6GB ofera trafic suplimentar, se activeaza doar la solicitare si au valabilitatea de 30 de zile.
Traficul neutilizat din optiune se pierde irevocabil.

Servicii administrative
Serviciu

Tarif

Înlocuirea cartelei SIM / USIM
Înlocuirea cartelei SIM cu USIM
Deblocarea cartelei SIM / USIM
Schimbarea numărului standard existent
(maxim de 3 ori pe an)
Schimbarea abonamentului la unul cu plată lunară mai mare
Schimbarea abonamentului la unul cu plată lunară mai mică

gratuit
gratuit
gratuit

Transfer la Internet Acum PrePay
Suspendarea serviciului pentru perioada până la 12 luni
Schimb de titular
Factura electronică
Expediere detalii factură prin poştă
Imprimare detalii apeluri în magazin

50 lei

gratuit
gratuit (în cazul în care nu au procurat
dispozitiv la preţ promoţional)
25 lei
50 lei

gratuit
gratuit
30 lei
30 lei

■ Detaliile factura sunt eliberate abonaţilor în magazinele Orange sau sunt livrate la adresa indicată
de aceştia în cererea lor scrisă
■ La schimbarea abonamentului, traficul din abonament neutilizat se transferă pentru următoarele perioade
de facturare în limita unui volum de trafic lunar inclus în noul abonament.
■ La suspendarea temporară a serviciului, traficul din abonament, traficul de fidelitate şi traficul din opţiunea
Dublu Trafic acordate anterior si neutilizate la momentul suspendării se anulează, fără vreo compensare

Actele de care aveţi nevoie pentru conectare sau transfer gratuit de la Internet
Acum PrePay la Internet Acum Abonament, 4G Acasă sau 4G la Birou
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.
Compania Orange îşi rezervă dreptul de a efectua modificări în lista oficială de preţuri.

Achitarea serviciilor
■ Prin reîncărcarea rapidă a contului prin cartele de reîncărcare, accesând "contul meu"
Internet Acum pe my.orange.md
■ Prin transfer bancar la BC “Moldova-Agroindbank” S.A. Filiala Chişinău Centru,
furnizând următoarele informaţii:
Cont: 225110801767
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:
■ Magazin Centru bd. Ștefan cel Mare 134
■ Magazin Centru bd. Ștefan cel Mare 134
■ Orange Studio bd. Ștefan cel Mare 130
■ Business Centru str. Alba-Iulia, 75
■ Magazin Botanica bd. Dacia, 27
■ Magazin MallDova str. Arborilor 21
■ Magazin Rîșcani str. Kiev, 16/1
■ Magazin Rîșcani bd. Moscova 9/1
■ Magazin Ciocana bd. Mircea cel Batrân 2/1
Magazinele Orange din regiuni:
■ Bălți str. Stefan cel Mare, 76/A
■ Bălți str. V. Alecsandri, 4
■ Bălți str. Stefan cel Mare 41
■ Cahul str. Republicii, 20/14

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Cahul str. Ștefan cel Mare, 17
Edineț str. Independenței, 106
Căușeni str. Mihai Eminescu, 10
Briceni str. Independenței, 16 A
Orhei str. Vasile Lupu, 23
Comrat str. Lenin, 188/003
Ungheni str. Națională 18 A
Rezina str. Sciusev 1/3
Hîncești str. Chișinăului 7
Florești str. Ștefan cel Mare 1A
Glodeni str. Suveranității 9/3
Soroca str. Ștefan cel Mare, 24
Soroca str. Grigore Vieru 9A
Drochia str. 31 august 33
Fălești str. Eminescu 1C
Strășeni str. Ștefan cel Mare 74A

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

Pachet Internet Acum PrePay
cu trafic inclus
Cu Internet Acum PrePay va conectați imediat la Internet, fără contract
și fără plata lunară. Primiți 6GB trafic la doar 100 lei.
Viteza de navigare în 4G este de până la 150 Mbps în 1000 localităţi la descărcare şi 10 Mbps la încărcare,
iar în 3G - de până la 42 Mbps la descărcare şi 384 Kbps la încărcare, în peste 1350 localităţi din Moldova.

Preţ

100 lei

Trafic inclus

6GB

Perioada activă, în decursul
careia puteţi naviga liber pe internet

6 luni

Perioada inactivă, în decursul
careia puteţi doar reîncarca contul

6 luni

1 lună = 31 zile
La expirarea perioadei active, creditul neutilizat rămâne blocat în cont până la sfârşitul perioadei inactive.
Pentru a recupera creditul neutilizat în perioada activă şi păstra cartela valabilă este nevoie de a reîncărca contul.

Serviciul Clienţi
Dacă aveţi întrebări privind Internet Acum PrePay sau aveţi nevoie de ajutor pentru utilizare,
apelaţi Serviciul Clienţi la numărul 777 de pe un telefon Orange sau 022 97 77 77 de pe
un telefon fix. Tarifele şi preţurile includ TVA. Plata se efectuează în lei moldoveneşti.

