
 

 

Avantaje Orange România  

Pasul 1 – Completează adeverința electronică primită și acordul GDPR și trimite-le 

la organizația sindicală din care faci parte pentru a obține semnătura președintelui 

și ștampila organizației.  

Pasul 2 – Trimite pe e-mail oferta pentru care ai optat împreună cu adeverinta 
semnată de președintele organizației sindicale și cu o copie a cărții de identintate, 
scanate, la:  
 
Alexandru Ionita 0744.44.88.74 alexandru.ionita@orange.com 
sau 
Victor Andronie 0744.44.81.73  victor.andronie@orange.com 
 

 Beneficiile oferite sunt urmatoarele: 

• 20% reducere din valoarea abonamentului  Orange Me pe toata perioada contractuala - 
24 luni (exceptie abonamentele Orange Me Start, 8, 14, 19 si 25 care pot fi incheiate pe 12 si 24 
luni la care reducerea este 10% din taxa lunara de abonament); 

• Reduceri de pana la 150 EURO la pretul telefoanelor din oferta publica, in functie de 
valoarea  abonamentului ales si modalitatea de achizitie a abonamentului – portare numar  aflat 
pe abonament in alta retea. Reduceri de 25, 50 si 75 EURO la portarea unui numar aflat pe cartela 
in alta retea cu migrare la abonament Orange,  trecere de la cartela prepay Orange la abonament 
sau abonament cu numar nou; 

• Toate preturile telefoanelor din prezentare si valoarea abonamentelor sunt exprimate in 
EURO, contin reducerile si TVA; 

• Oferta speciala nu este publica (nu este disponibila in Orange Shop, Orange Store, 
parteneri Orange sau magazin online) ci poate fi achizitionata exclusiv prin intermediul 
persoanelor de contact dedicate din partea Orange : Alexandru Ionita si Victor Andronie 

• Oferta este valabila in cadrul migrarilor de la prepay catre abonament, numar nou ales 
sau portarii numerelor din alte retele doar in conditiile din prezentare Oferta speciala nu se 
combina cu alte oferte comerciale; 

• Pot beneficia de oferta speciala si angajatii/membrii care au deja abonamente existente 
la Orange daca acestea se afla in afara perioadei contractuale. Angajatii/membrii care detin 
abonamente existente la Orange si se afla in afara perioadei contractuale pot beneficia doar de 
oferta de reducere cu 20% a abonamentului si achizitia de telefoane la preturile din oferta publica 
de fidelizare (fara reducerea de 25, 50, 75 și 150 EURO) beneficiind de utilizarea punctelor de 
fidelitate acumulate. 

• Oferta este extinsa si catre membrii familiilor acestora indiferent de gradul de rudenie cu 
conditia ca solicitarile sa fie trimise la recomandarea angajatilor/membrilor FSE „SPIRU 
HARET“; 
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