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3.  OFERTA  COMERCIALA  Orange TV 

   3.1 Oferta de abonamente si optiuni pentru servicii TV 

Denumire abonament  
Orange TV 

Descriere – numar de canale disponibile pe TV 
Taxa lunara ( EUR 

fara TVA) 

Local HD include 36 canale, cu 6 canale HD incluse 4.03 

Local HD+ in plus fata de Local HD: acces la Voyo si Antena Play 7.25 

World HD include 67 canale, cu 20 canale HD incluse 6.45 

World HD+ in plus fata de World HD: acces la Voyo si Antena Play 9.67 

Universe HD include 100 canale, cu 39 canale HD incluse 9.68 

Universe HD+ in plus fata de Universe HD: acces la Voyo si Antena Play 12.90 

 

Optiuni Orange TV Descriere 
Taxa lunara          

(EUR fara TVA) 

Optiunea Supernights HD include 5 canale HD suplementare, fata de orice plan tarifar Orange 
TV existent in prezenta oferta  

2.02 

Optiunea Hungarian HD include 6 canale suplementare, fata de orice plan tarifar Orange TV 
existent in prezenta oferta 

1.21 

   Lista canalelor incluse în oricare dintre abonamente poate fi modificată oricand de catre Orange Romania fara a da dreptul   
clientului la denuntare unilaterala. Lista actualizată a canalelor este disponibila pe pagina de internet www.orange.ro 

 

3.2  Optiuni speciale de trafic suplimentar si televizoare cu reducere 100% 

3.2.1 Optiune trafic suplimentar TV 5, la pretul de 12.9 EUR/luna. Optiunea include  5 GB de trafic pentru navigare pe 
tvgo.orange.ro si in aplicatia Orange TV Go.  
Prin activarea acestei optiuni se ofera reducere 100% la echipamentul TV Samsung UE32K5672SUXXH. 

 
3.2.2 Optiune trafic suplimentar TV 9, la pretul de 20.96 EUR/luna. Optiunea include  9 GB de trafic pentru navigare pe 

tvgo.orange.ro si in aplicatia Orange TV Go.  
Prin activarea acestei optiuni se ofera reducere 100% la echipamentul TV Samsung UE48J5500AWXXH 

 
3.2.3 Optiunile de mai sus se  vor activa pentru o perioada minima de 24 luni, impreuna cu orice abonament nou sau existent, 

pentru care se face o prelungire de 24 luni, conform ofertei Orange TV descrisa la Art 3.1 in prezentul document. 

 

3. 3   Servicii  TV GO – canale TV disponibile online (utilizand acces Internet) 

3.3.1 Serviciul Orange TV Go poate fi folosit pe maxim 3 dispozitive (computer, tableta, telefon), dintre care maxim 2 pot funcţ iona 
în acelaşi timp  

3.3.2  Lista de canale TV disponibile online (computer, tableta, telefon) este disponibila pe www.orange.ro. Calitatea si tariful de 
internet corespunzătoare conexiunii internet folosite pentru a viziona Orange TV pe computer sau laptop depind de furnizorul de 
internet folosit si de conditiile contractuale in care sunt furnizate acestea. 

3.3.3  Accesul la Orange TV GO se face prin inregistrare la www.orange.ro/contul-meu, cu suport din partea Serviciului Clienti 
Orange Corporate (apel la 410), prin asocierea datelor contului IPA Orange TV activat in prealabil. 

 

http://www.orange.ro/
http://www.orange.ro/contul-meu
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3.4  OFERTA PROMOTIONALA DE SERVICII SI ECHIPAMENTE – ANTENA SI RECEPTOR HD 

Situatie 

Numarul de luni cu 

reducere 100% la 

abonamentul de 

servicii mentionat 

la Art. 3.1 

Taxa chirie 

lunara 

pentru 

primul 

receptor HD 

Taxa chirie 

lunara 

pentru al 

doilea  

receptor 

HD 

Taxa chirie 

lunara 

pentru al 

treilea 

receptor 

HD 

Taxa pentru 

activare de 

receptoare HD 

suplimentare, 

aditionale 

primului 

receptor 

Instalare 

echipamente si 

activare sevicii 

Orange TV 

Activare serviciu 

Orange TV 

pentru uilizator 

cu abonament 

Orange de voce 

sau date 

existent ori nou 

12  (lunile 1,2,3,4,5,6 

si 13, 14, 

15,16,17,18) 

1,21 EUR 2,02 EUR 2,02 EUR 8.06 EUR 100% reducere 

Utilizator cu 

abonament 

Orange Voce 

sau Orange 

date Mobile, 

altul decat prin 

IPA Romania 

6 (lunile 1,2,3 si 

13,14,15) 
1,21 EUR 2,02 EUR 2,02 EUR 8.06 EUR 100% reducere 

Utilizator fara 

abonament 

Orange 

3 (lunile 1,2,3) 1,21 EUR 2,02 EUR 2,02 EUR 8.06 EUR 32.26 EUR 

 

3.5 Preţurile abonamentelor şi taxelor pentru serviciul Orange TV prezentate sunt exprimate în  Euro fara TVA şi sunt valabile în 

cazul activării unui abonament Orange TV pentru o perioada minima contractuala de 24 luni 

3.6 Reducerile pentru Orange TV se acordă o singură dată pentru fiecare utilizator; în cazul activării a mai mult de un abonament 

TV, taxele de activare şi instalare se achită integral pentru fiecare abonament în plus. 

3.7 Opţiunile SuperNights HD si Hungarian HD se pot activa oricând în timpul lunii de facturare,  petnru o perioadă minimă 

contractuala de 3 luni, şi se pot dezactiva ulterior doar la data de facturare.   

3.8 Pentru un abonament TV se pot activa in total maximum 3 receptoare. Este necesara activarea unui abonament nou daca se 

doreste vizionarea pe mai mult de 3 televizoare. 

3.9 Accesul la canalele mentionate la Art.3.1 este permis doar de pe teritoriul României şi doar pentru uzul personal, este interzisă 

utilizarea în spaţii publice. 

3.10 Valoarea lunara de plata pentru serviciul Orange TV se compune din taxele lunare de abonament şi cele pentru echipamente 

3.11 Preturile de mai sus sunt exprimate in EUR fara TVA 

 

4.  Asistenta client Orange TV – apel la 499, gratuit din rețeaua Orange  sau 037 444 3499 (taxabil),  intre orele 7-24, Luni - 
Duminica 


