
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fact sheet 
 
 

 
Portofoliu de abonamente 

Orange ME  
 Mai multe resurse: minute și SMS-uri nelimitate 
 Smartphone la 0 euro pentru orice abonament 
 Orange TV Go începând de la abonamentul Orange ME 14 
 Noile abonamente vin însoțite și de noile smartphone-uri Orange dedicate tuturor 

tipurilor de clienți: 
 Orange Klif - smartphone-ul cu cel mai mic preț din oferta Orange, la 0 euro 

cu cel mai mic abonament prin Buy Back la Orange Me 8 
 Orange Dive 30, smartphone-ul 4G cu cel mai mic preț din ofertă la 0 euro 

prin Buy Back la Orange Me 14 
 Orange Dive 70, un smartphone 4G cu ecran de 5 inch, la 0 euro prin Buy 

Back la Orange Me 20 
 

Orange NET 
 Cel mai rapid internet 4G 
 Lenovo Tab 2 A8-50 4G la 0 euro cu abonamentul Orange Net 15 
 Orange Net Duo 18 vine cu două terminale la 0 euro:  Airbox 4G și homegate prin 

care clienții au internet fix și mobil într-un singur abonament cu 8 GB date mobile 
și100 GB date fixe 

 Orange TV Go inclus 
 Orange Net 5 creat special pentru smartwatch-urile echipate cu sim 

 
Orange Share 

 Oferă un pachet abundent de internet care poate fi folosit la comun, pe tabletă și 
smartphone 

 50% mai mult internet pentru abonamentul de date când îl conectezi cu unul de 
voce 

 Clienții pot face orice combinație de Orange Me și Orange Net  
 Exemplu Orange Share 29: combinând un Orange Me 14 cu un Orange Net 15, obții 

7.2 GB de folosit la comun pe smartphone și tabletă + minute și sms-uri naționale 
nelimitate + Microsoft Lumia 640 și Lenovo Tab 2 A8-50 la 0 euro 
 

 
Orange Family 

 Orange are în portofoliu un abonament pentru fiecare membru al familiei – Orange 
ME, Oferta junior, Orange senior, Orange young  

 Oferte mai bune pentru familie bazate pe obiceiurile de consum: 
 Pentru familiile cărora le place să-și petreacă serile acasă, Orange oferă 

reduceri speciale pentru echipament TV,  serviciul Orange Fix și 
abonamentul Home Pack  



 Pentru familiile cărora le place să trăiască viața la viteză maximă, Orange 
oferă 100% mai mult internet la abonamentul de date 

 Toate abonamentele incluse în Orange family beneficiază de minute și SMS-uri 
naționale nelimitate 

 Terminale la 0 euro pentru toată familia 
 

 
Orange Pro 

 Portofoliu pentru micii întreprinzători 
 Apeluri naționale nelimitate pentru toate planurile tarifare 
 Mai multe date 4G și 4G+ 
 Mai multe oferte la terminale prin portofoliul dedicat 
 Samsung Galaxy Ace 4 la 0 euro prin Buy Back cu Orange Pro 16 

 
Orange Klif  

 Primul smartphone cu sistem de operare Mozilla din portofoliul  
Orange, la 0 euro cu cel mai mic abonament prin Buy Back 

 Ecran 3.5’’ 
 3G+ 

 
 
 
 

Bateria Power Up 4G 
 Pentru fiecare smartphone 4G achiziționat prin Buy Back, clienții primesc gratuit o 

baterie externă Power UP 4G 
 Clienții pot înlocui bateria cu una încărcată în orice Orange shop, Orange store sau 

magazinele partenere 
 
Rețeaua 4G #1 

 150 Mbps 4G, 300 Mbps 4G+ 
 + 525% mai mult trafic 4G în ultimul an 
 De 20 de ori mai mult trafic 4G+ în ultimul an 
 1.1 milioane de terminale 4G 
 Acoperire 4G 96% în zona urbană și 70% la nivel national, având acoperite peste 

4,200 de localități 
 De 6 ori mai mult trafic 4G la metrou în ultimul an 

 
 
Responsabilitate socială 

 Contextul și provocările eficientizării energetice: tehnologii noi care au impact 

asupra reducerii consumului de energie, dar în același timp, o creștere a 

consumului de servicii, pe măsură ce acestea devin mai performante și mai 

accesibile 

 Alinierea grupului Orange la cerintele impuse de directiva UE, ca până în 2020 

energia consumată să se reducă cu 15%, iar emisiile de CO2 să fie reduse cu 20% 

 Pentru atingerea acestui obiectiv Orange trebuie să reducă anual consumul de 
energie în medie cu 4% pe an 

 Măsuri de eficientizare a rețelei și a infrastructurii  implementate încă din 2009 

 Media economisirilor din ultimii doi ani demonstrează că Orange a atins obiectivul 

de a reduce consumul de energie cu 4% pe an 

 Introducerea a patru mașini electrice Renault Zoe în flota de mașini Orange 

 

Orange Klif 
0 € 

Orange Me 8 


