
Alexandru Ioniță 

T: 0744 44 88 74 

E: alexandru.ionita@orange.com 

Bd. Nicolae Bălcescu nr. 3-5 Bloc Dunărea,  Parter, 

Sector 1, București 

Orange România 

Direct Sales Representative 

Victor Andronie 

T: 0744 44 81 73 

E: victor.andronie@orange.com 

Bd. Nicolae Bălcescu nr. 3-5 Bloc Dunărea,  Parter, 

Sector 1, București 

Orange România 

Direct Sales Representative 

Ofertă unică, disponibilă doar prin reprezentantul 

de vânzări. 

mailto:alexandru.ionita@orange.com
mailto:victor.andronie@orange.com


Oferte speciale 

cu reduceri surprinzătoare 

Până la 75 €  reducere la telefon 

Până la 20% reducere la abonament. 

Răspuns rapid la orice solicitare. 

 

Asistență dedicată în personalizarea ofertelor 



Abonamente cu avantaje din plin 

bonus  

30 GB 

 

8 GB 

 

Nelimitat 

 

200 

internet național 

minute și SMS naționale 

minute internaționale 

Alege abonamentul Orange Me care ți se potrivește  

pentru minute, mesaje și internet 4G, în țară și în roaming SEE. 
 

Orange Me Start 8 Orange Me Start 14 
 

net lunar net lunar 
bonus  

50 GB 

 

15 GB 

 

Nelimitat 

 

300 

internet național  

din care 6.72 GB 

limită în roaming SEE 

minute și SMS naționale  și 

în roaming SEE, 
conform Regulamentului UE nr. 

531/2012 

minute internaționale 

bonus  

80 GB 

 

20 GB 

 

Nelimitat 

 

600 

Orange Me Start 19 

net lunar 

internet național  

din care 9.12 GB 

limită în roaming SEE 

minute și SMS naționale  

și în roaming SEE, 
conform Regulamentului UE nr. 

531/2012 

minute internaționale 

8 €  7,2 €  14 €  12,6 €  19 €  17,1 €  
Spațiul Economic European este compus în acest moment din statele membre ale Uniunii Europene, Islanda, Liechtenstein și Norvegia 

*Consumul de date în roaming SEE este limitat în conformitate cu prevederile art.4 din Regulamentul nr. 2016/2286. Limita se aplică pentru consumul resurselor de date  
oferite de abonamentul Orange Me, inclusiv bonusurile din oferta comercială sau orice alte beneficii. 



Abonamente cu avantaje din plin 

internet național din care 

5.28 GB limită în roaming 

SEE 

minute și SMS naționale 

și în roaming SEE 
conform Regulamentului UE nr. 

531/2012 

 

 

  

 

10 GB 

 

Nelimitat 

 

300 

internet național  din 

care 7.68 GB 

limită în roaming SEE 

minute și SMS naționale   

și în roaming SEE, 
conform Regulamentului UE 

 nr. 531/2012 

minute internaționale 

Orange Me 11 

internet național   

din care 10.08 GB 

limita în roaming SEE 

minute  și SMS naționale  

și în roaming SEE, 
conform Regulamentului UE  

nr. 531/2012 

minute internaționale minute internaționale 

Alege abonamentul Orange Me care ți se potrivește pentru minute, mesaje și internet 4G, în țară și în roaming SEE. 

 

5 GB 

 

Nelimitat 

 

200 

 

15 GB 

 

Nelimitat 

 

600 

 

30 GB 

 

Nelimitat 

 

600 

internet național   

din care 14.40 GB 

limita în roaming SEE 

minute  și SMS naționale  

și în roaming SEE, 
conform Regulamentului UE  

nr. 531/2012 

minute internaționale 

Orange Me  16 Orange Me  21 Orange Me  30 

Spațiul Economic European este compus în acest moment din statele membre ale Uniunii Europene, Islanda, Liechtenstein și Norvegia 

*Consumul de date în roaming SEE este limitat în conformitate cu prevederile art.4 din Regulamentul nr. 2016/2286. Limita se aplică pentru consumul resurselor de date  

oferite de abonamentul Orange Me, inclusiv bonusurile din oferta comercială sau orice alte beneficii. 

 

11 €  8,8 €  16 €  12,8 €  21 €  16,8 €   30€  24 €  



Super telefoane la prețuri speciale 

Oferta este disponibilă la portarea în rețeaua Orange a unui număr aflat pe abonament într-o altă rețea. 
Oferta este disponibilă până pe 16.03.2020 

Samsung  
Galaxy A71 

79 €  
cu Orange Me 30,  

redus la 24 €  

Samsung 
Galaxy S10 128 GB 

119 €  
cu Orange Me 30,  
redus la 24 €  

 

Huawei P30 Pro 

99 €  
cu Orange Me 30,  
redus la 24 € 50 GB BONUS 

lunar la portarea 
unui abonament 



Samsung Galaxy A51 

Oferta este disponibilă la portarea în rețeaua Orange a unui număr aflat pe abonament într-o altă rețea. 
Oferta este disponibilă până pe 16.03.2020 
. 
 

89 €  
cu Orange Me 21,  

redus la 16.8 €  

Huawei Nova 5T  

69 €  
cu Orange Me 21,  
redus la 16.8 €  

Huawei P30 

49 €  
cu Orange Me 30,  
redus la 24 €  

50 GB BONUS 
lunar la portarea 
unui abonament 



Huawei Y7 2019 

Oferta este disponibilă la portarea în rețeaua Orange a unui număr aflat pe abonament într-o altă rețea. 
Oferta este disponibilă până pe 16.03.2020 
 

15 €  
cu Orange Me 11,  

redus la 8,8 €  

Samsung Galaxy A40  

 39 €  
cu Orange Me 16,  
redus la 12.8 € 
  

Huawei P Smart Z 

0 €  
cu Orange Me 21,  
redus la 16,8 € 

50 GB BONUS 
lunar la portarea 
unui abonament 



Internet, televiziune  
și telefonie mobilă 
cu pachetele Orange Love 

 

10€ cu TVA/lună/pe viață 
pentru pachetul Orange Love  cu 
internet și televiziune prin fibră 

6€ în primele 6 luni  

Acces la meciurile TV 
din Liga 1 și Liga 2 pe LookPlus 

100 GB trafic de internet lunar 
din care poți consuma împreună cu cel puțin 2 
membri ai familiei 

Adaugă abonamentului tău de voce  
un pachet Orange Love și te bucuri 
de și mai multe avantaje: 



E bine de știut 

Mulțumesc. 

Vă rămân la dispoziție pentru oferte personalizate! 

Alexandru.ionita@orange.com 
Victor.andronie@orange.com 

 

 Reducerile sunt valabile doar la achiziția unui nou 

abonament pe 24 de luni. 

 

 Dacă ai un abonament Orange cu perioadă contractuală 

încheiată poți beneficia de reducerea de 20% la reînnoire. 

 

 Prețurile abonamentelor și telefoanelor din această ofertă 

includ reducerile și pot suferi modificări în orice moment, 

fără notificare prealabilă. 

 

 Oferta este valabilă doar prin reprezentantul de vânzări 

dedicat și nu este  compatibilă cu ofertele din Orange shop, 

Orange store sau magazinul online Orange – 

www.orange.ro 

 

Toate prețurile sunt exprimate în € ,  include TVA  și reduceri  

speciale. 

mailto:Alexandru.ionita@orange.com
mailto:Victor.andronie@orange.com

