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4. OFERTA COMERCIALA Internet Fix si Telefonie fixa prin reteaua 4G

4. 1 Abonamentele Office Net 14 – pret special cu reducere

Abonament 

Taxa lunara Trafic inclus INTERNET
(EUR fara TVA) 

Office Net 

7 EUR 14 

Trafic inclus (la viteze 3G/4G): 450 GB 

Cost control inclus: : dupa depasirea traficului inclus de 450GB/luna, viteza de transfer va fi de

pana la maximum 256 Kbps pentru download si pana la maximum 128 Kbps pentru upload 

Abonamente Taxa lunara 
Trafic voce inclus 

Echipament 

disponibile (EUR) inclus 

Office Fix 3 2.25 
Nelimitat catre Orange + 450 unitati catre: 

Telefon fix cu 

alte ret. nationale mobile si fixe / fix UE / mobil fix SUA, Canada, Israel 100% reducere, 

Office Fix 5 3.75 Nelimitat catre Orange si retele fixe nationale + 900 unitati catre: 
în funcție de stocul 

mobil fix UE (inclusiv Romania) / mobil fix SUA, Canada , ISrael 
disponibil 

Nelimitat catre: 

Office Fix 7 5.25 Orange / retele fixe nationale/ fix UE / mobil fix SUA, Canada, Israel 

+ 900 unitati catre: alte ret. mobile nationale / mobil UE

4.2.1 Descriere - serviciu de comunicatie voce pe suport HSPA/GSM, utilizand o cartela SIM. Pentru a putea folosi serviciul de 

voce este necesar un telefon fix compatibil conectat la echipament. 

4.2.2 Detalii consum din unitatile incluse: 

Minutele incluse în abonamentele Office Fix se alocă sub formă de unități ce se consumă astfel: 

- 1 unitate pentru 1 minut către rețelele fixe naționale (mai putin la ab. unde este nelimitat)

- 3 unități pentru 1 minut în alte retețe naționale mobile sau 1 minut către rețele fixe și mobile din UE/SUA/Canada

4.2.3 Taxarea convorbirilor se face la secundă, după primul minut care este indivizibil. Apelurile către numere de interes public 

la nivel local (ex: 19 xy) sau către numere cu tarif special, mai mare decât cel aferent apelurilor naționale (ex: jocuri, concursuri, 

informații utile etc.) nu se scad din unitățile incluse în abonament sau extraopțiuni. 

Pentru alte destinatii internationale, se aplica tarifele standard afisate pe www.orange.ro/servicii/apeluri-internationale 

4.2.4 Beneficiile incluse în abonament nu se reportează. 

4.2.5 Pentru a putea folosi servicul de voce trebuie inregistrata zona geografica de utilizare a acestuia printr-un apel gratuit la 

numarul 7999. Zona de utilizare desemneaza o raza de 100 de metri. Schimbarea zonei este tarifata cu 2 EUR (fara TVA). In 

cazul in care serviciul de voce este folosit cu un numar fix geografic, schimbarea zonei se va face doar daca noua zona de 

utilizare este localizata in judetul corespunzator prefixului numarului fix geografic. Altfel, serviciul nu va fi disponibil. 

Am luat la cunostinta de taxele si tarifele ofertei Orange descrise in acest document, precum si de termenii si 

conditiile ofertei. Utilizator (nume, prenume, semnatura) ............................................................................ 

C.I. Seria ........... nr. .................... Data (zz/ll/aaaa) .............................. 

Office Net 
9.8 EUR

14 Trafic inclus (la viteze 3G/4G): NELIMITAT

450 GB

nelimitat

Echipament: router Huawei B311 cu 100% reducere sau Huawei B535, pret 9.24 EUR fara TVA. Echipamente in limita stocului.

4.1.1 Descriere: 

Serviciu de comunicatie date pe suport 4G/3G+/EDGE/GPRS, utilizand o cartela SIM, ce permite accesul la internet printr-un 

calculator conectat la echipament in locatia aleasa de utilizator in aria de acoperire a retelei Orange Romania. Serviciul de date pe 

suport 4G/3G+/EDGE/GPRS este oferit cu buna credinta, in sistemul serviciilor unde operatorul depune toate diligentele in 

indeplinirea obiectului contractului (”best efforts”). Functionarea la parametrii optimi si calitatea serviciului pot fi diminuate/limitate 

de: conditiile de propagare a semnalului radio, erori de transmisie, densitate de trafic, conectivitate externa la internet etc., factori 

care nu sunt sub controlul Orange Romania si pe care acesta nu si-i poate asuma. 

4.2 Abonamentele Office fix – preturi speciale, cu reducere 25% 

http://www.orange.ro/servicii/apeluri-internationale
http://www.orange.ro/servicii/apeluri-internationale
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4. 2.6 Unitățile incluse în abonament sunt disponibile pentru a apela numere din rețele fixe și mobile din Uniunea Europeană,

SUA și Canada, cu excepția Estoniei, Letoniei, Lituaniei, a numerelor și serviciilor premium și a numerelor cu următoarele prefixe: 

Țara Prefix 

Austria 43810, 43820 

Belgia 32702, 32703, 32704, 32706, 32707 

Bulgaria 359999, 35956934, 35990069 

Republica Cehă 420840, 420841, 420842, 420847, 420848, 420849 

Cipru 35780055, 35790095, 357700, 35777 

Finlanda 35810, 35820, 35829, 35830, 35839, 35860,35870, 35873, 35875, 35876, 358800, 35871 

Franța 338 

Germania 49700, 49701, 49180 

Irlanda 35376 

Luxemburg 
35290121, 35290122, 35290123, 35290124, 35290125,35290126, 35290127, 35290128, 35290129, 3529015, 

3529018 

Marea Britanie 44843, 44844, 44845, 44208779, 44870, 44871, 44872, 44873, 44870797, 443 

Spania 34518441, 3451, 3470, 34901, 34902, 34904 

Lista este informativa si nu are caracter contractual. Orange isi rezerva dreptul de a aduce modificari fara notificari 

prealabile. Lista actualizata poate fi consultata la https://www.orange.ro/mici-intreprinzatori/servicii-fixe/abonament-office-fix/ 

4.3 Cartelele SIM au asociate numere de telefon independente de locatie, de forma 0374 xx xx xx sau un numar fix 

geografic. In cazul numarului fix geografic (portat), conform normelor legale in vigoare, prefixul de judet aferent numarului fix 

geografic trebuie sa corespunda cu prefixul aferent judetului in care se utilizeaza serviciul de voce. In caz contrar, serviciul de 

voce nu va putea fi folosit, iar portarea nu va fi posibila. 

4. 4 Accesul la Internet este la viteze ce depind de echipamentul achizitionat / utilizat de Client si de capacitatile retelei in locatia 

respectiva. 

4.5 Tarifele din prezentul document sunt exprimate in EUR fara TVA, abonamentele de mai sus se vor activa pentru o perioada 

minima de 24 luni. 

Am luat la cunostinta de taxele si tarifele ofertei Orange descrise in acest document, precum si de termenii si 

conditiile ofertei. Utilizator (nume, prenume, semnatura) ............................................................................ 

C.I. Seria ............. nr. .................... Data (zz/ll/aaaa) .......................... 

https://www.orange.ro/mici-intreprinzatori/servicii-fixe/abonament-office-fix/
https://www.orange.ro/mici-intreprinzatori/servicii-fixe/abonament-office-fix/
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