OfertaOrange TV prin satelit, pentru familia ta
Televizoare cu 100% reducere
Oct 2022

Televiziune Orange HD prin satelit
 mai mult de 100 canale TV disponibile, din care peste 50 in rezolutie HD
 instalare gratuita si echipamente in custodie
 programe TV pe televizor (prin satelit) si pe computer/tabletă/smartphone
(prin internet), cu un singur abonament
 UEFA Champions League si EUROPA League - acum pe canalele LOOK

Oferta standard de abonamente si optiuni pentru servicii TV Orange Satelit (daca nu utilizati alte servicii Orange prin asociatie /sindicat)
Abonamentele Orange TV Satelit
Abonament Esential

Abonament Premium

5.88 EUR fara TVA

6.72 EUR fara TVA

75 canale TV românești/ internaționale de
interes general, știri, documentare, film, sport,
canale pentru copii și muzică, dintre care 36 la
calitate HD

107 canale TV românești și internaționale,
dintre care 52 la calitate HD

+
Taxele lunare pentru inchiriere echipamente:





0 EUR pentru primul receptor HD sau modul CI+
1.26 EUR fara TVA pentru al doilea receptor HD sau modul CI+
1.26 EUR fara TVA pentru al treilea receptor HD sau modul CI+
1.26 EUR fara TVA pentru al patrulea receptor HD sau modul CI+

Oferta promotionala, disponibila daca utilizati si alte servicii Orange prin asociatie/sindicat (orice alt abonament mobil
sau fix)
Tip abonament
Total de plata lunar:
Abonament
+
Taxa inchiriere lunara pentru echipamente, indiferent de
numarul de receptoare HD: 1, 2, 3 sau 4

Esential

Premium

4.2 EUR

5.04 EUR
fara TVA

fara TVA

Preturi in EUR fara TVA

Oferta promotionala de televizoare smart cu 100% reducere

Samsung UE32T5372CUXXH, diag. 80cm
cu orice abonament TV

+

optiunea Orange TV 5,
Perioada contractuala: 24 luni pentru abonament si optiune

Samsung UE43AU8072UXXH, diag 108 cm
cu orice abonament TV

+

optiunea Orange TV 5,
Perioada contractuala: 30 luni pentru abonament si optiune

Samsung UE50AU8072UXXH, diag. 125 cm
cu orice abonament TV

+

optiunea Orange TV 9,
Perioada contractuala:
24 luni pentru abonament si optiune

Detalii:
TV 5: tarif 12.9 EUR/luna, include 5 GB de trafic pentru navigare pe tvgo.orange.ro si in aplicatia Orange TV Go, utilizand computer, telefon, tableta.
TV 9: tarif 20.96 EUR/luna, include 9 GB de trafic pentru navigare pe tvgo.orange.ro si in aplicatia Orange TV Go, utilizand computer, telefon, tableta.
Unui abonament Orange TV i se poate asocia o singura optiune speciala si un singur televizor cu reducere integrala.
Important: activarea optiunii speciale solicitate si livrarea televizorului asociat optiunii respective se vor face ulterior activarii abonamentului Orange
TV, instalarea si punerea in functiune a serviciilor Orange TV

Livrare gratuita, aparate in limita stocului. Plata lunara este formata din abonament + optiune. Preturi in EUR fara TVA.

Oferta promotionala de televizoare smart cu 100% reducere
Samsung UE55AU8072UXXH
LED Crystal Ultra HD, 4K Smart 55AU8072, HDR, 138 cm
cu orice abonament TV
+
optiunea Orange TV 9,
Perioada contractuala: 30 luni pentru
abonament si optiune

Samsung Samsung QLED QE65Q70AATXXH
QLED, Ultra HD, 4K Smart 65Q70T, HDR, 163 cm
cu orice abonament TV
+
optiunea Orange TV 9, Perioada
contractuala: 50 luni pentru
abonament si optiune

Detalii:
TV 5: tarif 12.9 EUR/luna, include 5 GB de trafic pentru navigare pe tvgo.orange.ro si in aplicatia Orange TV Go, utilizand computer, telefon, tableta.
TV 9: tarif 20.96 EUR/luna, include 9 GB de trafic pentru navigare pe tvgo.orange.ro si in aplicatia Orange TV Go, utilizand computer, telefon, tableta.
Unui abonament Orange TV i se poate asocia o singura optiune speciala si un singur televizor cu reducere integrala.
Important: activarea optiunii speciale solicitate si livrarea televizorului asociat optiunii respective se vor face ulterior activarii abonamentului Orange
TV, instalarea si punerea in functiune a serviciilor Orange TV

Livrare gratuita, aparate in limita stocului. Plata lunara este formata din abonament + optiune. Preturi in EUR fara TVA.

Extra optiuni TV prin satelit

14 lei/lună (TVA inclus)

Acces pe televizor la întreaga colecție de filme de
box office de pe canalele HBO, precum și la
conținutul din serviciul HBO GO pe smartphone,
laptop sau smart TV.
Pentru a putea accesa filmele și serialele disponibile
în HBO GO este nevoie de creare cont.

CINEMAX HD
10 lei /lună (TVA inclus)

MAXPAK HD
23.5 lei/lună (TVA inclus)

Hungarian HD

3.97 lei /lună (TVA inclus)

Kit extra canale

> acces la 11 canale ungurești
> dublaj în limba maghiară pentru 12 canale disponibile, în funcție de abonamentul tău: ID
Investigation Discovery, Discovery Channel, Discovery Science, Eurosport 2 HD, AXN HD, AXN Black,
AXN White, Epic Drama HD, Viasat Nature, Viasat History, Viasat Explore si Viasat History/Nature HD

Peste 100 de canale TV într-o selecție impresionantă de limbi (germană, franceză, spaniolă, turcă și multe
altele), dintre care 20 la calitate HD și unul 3D.
0 lei /luna (fără costuri lunare suplimentare)
Taxa de instalare: 10,91 euro (TVA inclus)

Lista completa a canalelor Orange TV satelit incluse in abonamente

Detalii pentru canalele corespunzatoare fiecarui abonament: www.orange.ro/servicii-fixe/tv/abonament-tv-satelit/#channels

Echipamente necesare, conectare la TV
Televizoare cu 100% reducere: Samsung Smart TV
Pentru Televizor
cu standard DVB-S2
Card TV
Orange
Modul CI+
Orange
cablu coaxial direct la TV

Antena HD

permite conectarea
a 3 Televizoare

sau
Pentru Televizor
fara DVB-S2
semnal hdmi
1080p

Receptor HD
Samsung, cu
telecomanda
Card TV
Orange

Va invitam sa ne contactati
- detalii in paginile urmatoare In vederea simplificarii modului de lucru si
cresterii eficientei, se vor utiliza modalitatile
si resursele umane functionale in prezent la
IPA Sectia Romana, in vederea contractarii,
asistentei Orange si a celorlalte aspecte de
natura operationala.

Modul de retinere si plata catre Orange a
telefoanelor si abonamentelor: prin IPA
Sectia Romana, in cadrul protocolului de
colaborare dintre Corpul National al
Politistilor si IPA Sectia Romana, dedicat
exclusiv accesului membrilor CNP la ofertele
speciale Orange.

Contact: echipa de suport cu personal IPA - sediul IPA SR
- apel telefonic: Luni - Vineri 9-16.30 sau WhatsApp
- e-mail NON STOP, cu raspuns in max. 2 ore lucratoare
- la sediu: Sos. Oltenitei 158-160, Sect. 4, Bucuresti, Luni Vineri 9-16.30

Pentru usurinta, ne puteti contacta prin atingerea butoanelor de mai jos,
fara a tasta numarul sau adresa e-mail

07532
00597

Alex 0744305900
a.dimitriu@iparomania.ro

m.ioneas
a@iparo
mania.ro

07582
42235

Iulia 0758242235
i.soare@iparomania.ro

07532
00597

Mihaela 0743171449
m.balaita@iparomania.ro

m.ioneas
a@iparo
mania.ro

Mariana 0741284664
m.miu@iparomania.ro

Contact: echipa de suport cu personal Orange
- apel telefonic la 410 sau 0374443410: program de lucru Luni - Vineri 8-20 si Sambata 9-17
- e-mail NON STOP, cu raspuns in max. 6 ore lucratoare
- dispecerat WhatsApp, raspuns in max 2 ore lucratoare

Pentru usurinta, ne puteti contacta prin atingerea butoanelor de mai jos,
fara a tasta numarul sau adresa e-mail
Pentru contractare abonamente noi

Pentru ab. cu numar
Orange IPA existent

(numere noi, aduse din prepay, portate din alte retele)
Mesaj WhatsApp
non -stop

Apel telefonic
Luni - Vineri 8-20 / Sambata 9-17

TELE
FON

Va contactam apoi in max 8 ore lucratoare

sau

E-mail
non -stop

sau

Liviu Ciobanu
coordonator proiect IPA – Orange Romania
Email: liviu.ciobanu@orange.com

Serviciul Cronos (resurse disponibile) se verifica prin apel sau sms fara text la 415 (gratuit in tara, iar in roaming se poate
accesa doar prin sms fara text, tarifabil) sau apel la *115# (gratuit atat in tara, cat si in roaming)

Tratarea situatiilor urgente, in afara programului de lucru al echipei de suport Orange

In afara orelor mentionate, puteti apela Serviciul Suport Clienti la numarul 401, apel taxat cu 0.14 EUR/minut, TVA
inclus, urmand a vi se solicita date de identificare, pentru solutionarea cererilor:
- suspendare/blocare servicii in caz de furt sau pierdere, comunicare cod PUK, schimbare de SIM

