
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) ........//........//................  

Anexa la contractul Orange - oferta comerciala  Orange TV, Mai 2022 

Art 1. OFERTA  COMERCIALA  Orange TV 
1.1 Abonamentele standard Orange TV Satelit 

1.3 Taxele de instalare si activare abonament Orange TV Satelit: 
 taxa de instalare: 20 EUR fara TVA
 taxa de activare servicii: 20 EUR fara TVA
1.3.1  Dacă ulterior instalării inițiale se doreste adaugarea unui receptor (in limita celor 3 receptoare ce se pot atasa unui 
abonament), se achita o taxa, în valoare de 8.04 EUR fara TVA. 

1.4.1 100% reducere la taxele de instalare și activare descrise la art 1.3 
1.4 Facilitati: 

1.5  Valoarea lunara de plata este compusa din: 
 abonamentul lunar descris la art 1.1 
 + 
 taxele lunare pentru receptoarele HD, descrise la art 1.2, in functie de numarul de receptoare solicitat 
 +  
 optiuni de continut descrise la art. 3.1 
+ 
 optiuni pentru achizitia de televizor (daca este cazul), cu 100% reducere, descriere oferta la art. 3.2 

Art. 2 Oferta promotionala, disponibila pentru atasarea la un abonament mobil si/sau fix existent Orange IPA 

Art 3. Optiuni 
3.1 Optiuni de continut Orange TV 

Optiuni Orange TV Descriere Taxa lunara 

 HBO HBO / HBO 2 / HBO 3: acces pe televizor de pe canalele HBO, precum și la conținutul din 
serviciul HBO GO pe smartphone, laptop sau smart TV (necesita creare cont de acces) 

14 lei cu TVA 
inclus 

MAXPAK HD 

Sute de filme și seriale disponibile pe canalele HBO, Cinemax și Cinemax 2 pe televizor, 
precum și de conținutul din serviciul HBO GO, disponibil pe smartphone, laptop sau smart 

TV (necesita creare cont acces) 

23.5 lei cu TVA 
inclus 

 CINEMAX HD Acces la cea mai buna selecție de filme din toate genurile – de la filme de succes și actori 
cu renume la filme din întreaga lume premiate și apreciate de critici. 

10 lei cu TVA 
inclus 

Hungarian HD 

> acces la 11 canale ungurești
> dublaj în limba maghiară pentru 12 canale disponibile, în funcție de abonament: 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

3.97 lei cu TVA 
inclus 

Supernights HD 
DORCEL XXX/ HUSTLER HD / EROS HD  / REDLIGHTHD 

 4 canale HD de divertisment pentru adulți 
4.65 lei cu TVA 

inclus 

KIT Extra-canale 
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. Taxa de instalare 
10.91 EUR TVA inclus gratuit 

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 

1.2 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+

Tip abonament Esential Premium 

4.2 EUR 

fara TVA 

5.04 EUR 

fara TVA 

Total de plata lunar:
Abonament 

+
 Taxa inchiriere lunara pentru echipamente, indiferent de 

numarul de receptoare HD: 1, 2, 3 sau 4 

http://www.voyo.ro/
https://www.orange.ro/servicii-fixe/tv/abonament-tv-satelit/
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C.I. Seria .............. nr. ............................ Data (zz/ll/aaaa) ........//........//................  

Art 4. Optiunile descrise la art 3.2 se vor activa impreuna cu orice abonament nou sau existent descris la art. 1 sau 2 din prezentul 
document (cu perioada contractuala initiala finalizata), pentru o perioada minima de 24 luni, respectiv 30 luni sau 50 luni, in functie de 
televizorul solicitat. 
Toate tarifele si taxele sunt in EUR fara TVA, acolo unde nu se mentioneaza taxe/tarife in lei. 
Unui abonament TV i se poate atasa un singur televizor, cu o singura optiune, dintre cele descrise la art. 3.2 
Echipamente in limita stocului, cu posibilitatea de actualizare /modificare model in functie de stocurile disponibile. 

Art. 5 Orange România isi rezervă dreptul de a modifica pe parcursul derulării Contractului structura Pachetelor de Servicii TV 
achiziţionate de Client (inclusiv fără limitare prin introducerea/eliminarea unor canale din grila de programe), in funcţie de oferta de pe 
piaţă a programelor audiovizuale, de negocierile cu furnizorii de conţinut media audiovizual, de audienţa programelor retransmise, de 
necesitatea eliberării anumitor frecvenţe, potrivit dispoziţiilor legale, precum si 
in funcţie de orice alţi factori care pot influenţa structura ofertei Serviciilor TV. 

Modificările se vor afisa/publica in magazinele Orange România, in ofertele publice Orange România, prin intermediul site-ului 
www.orange.ro sau vor fi aduse la cunostinţa Clientului prin orice alte mijloace publice de comunicare. 

Art. 6 ALTE PREVEDERI 
6.1 Preţurile abonamentelor şi taxelor pentru serviciul Orange TV prezentate sunt exprimate în Euro fara TVA şi sunt valabile 

pentru o perioada minima contractuala de 24 luni 
6.2 Opţiunile de continut descrise la art  si se pot activa oricând în timpul lunii de facturare, pentru o perioadă minimă 

contractuala de 3 luni, şi se pot dezactiva ulterior doar la data de facturare. 
6.3 Lista canalelor incluse în oricare dintre abonamente poate fi modificată oricand de catre Orange Romania fara a da dreptul 
clientului la denuntare unilaterala. Lista actualizată a canalelor este disponibila pe pagina de internet www.orange.ro. 
6.4 Pentru un abonament TV se pot activa maxim trei receivere suplimentare primului receiver. Este necesara activarea unui 
abonament nou daca se doreste vizionarea pe mai mult de 4 televizoare.  

6.5 Accesul la canalele mentionate la Art.1 este permis doar de pe teritoriul României şi doar pentru uzul personal, este interzisă         
utilizarea în spaţii publice. 

6.6 Valoarea lunara facturata pentru serviciile Orange TV se compune din taxele lunare de abonament şi cele reprezentate de 
chiria pentru echipamentele HD, plus taxele pentru optiunile contractate. 
6.7 Asistenta clienti: Serviciul Clienti la 300 (gratuit din rețeaua Orange) sau  (tarif standard)

 Toate taxele si tarifele din acest document sunt in EUR fara TVA, echipamente in limita stocului.

3.2.1

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

Echipamentul TV Samsung 80 cm UE32T5372CUXXH cu 100% reducere, prin activarea optiunii de  trafic suplimentar TV5 
pentru 24 luni, la pretul de 12.9 EUR fara TVA/luna. Optiunea include 5 GB de trafic pentru navigare pe tvgo.orange.ro si in 
aplicatia Orange TV Go 
Echipamentul TV Samsung 108 cm UE43AU8072UXXH cu 100% reducere, prin activarea optiunii de  trafic  suplimentar TV5 
pentru 30 luni, la pretul de 12.9 EUR fara TVA/luna. Optiunea include 5 GB de trafic pentru navigare pe tvgo.orange.ro si in 
aplicatia Orange TV Go.  
Echipamentul TV Samsung 125 cm UE50AU8072UXXH cu 100% reducere, prin activarea optiunii de  trafic suplimentar TV9 
pentru 24 luni, la pretul de 20.96 EUR fara TVA/luna. Optiunea include  9 GB de trafic pentru navigare pe tvgo.orange.ro si in 
aplicatia Orange TV Go.  
Echipamentul TV Samsung 138 cm UE55AU8072UXXH cu 100% reducere, prin activarea optiunii de  trafic suplimentar TV9 
pentru 30 luni, la pretul de 20.96 EUR fara TVA/luna. Optiunea include  9 GB de trafic pentru navigare pe tvgo.orange.ro si in 
aplicatia Orange TV Go.  
Echipamentul TV Samsung QLED 163 cm QE65Q70AATXXH cu 100% reducere, prin activarea optiunii de  trafic suplimentar 
TV9 pentru 50 luni, la pretul de 20.96 EUR fara TVA/luna. Optiunea include  9 GB de trafic pentru navigare pe tvgo.orange.ro 
si in aplicatia Orange TV Go.

 3.2   Televizoare / echipamente TV cu optiuni pentru servicii TV Orange Satelit 

3.2.5 

http://www.orange.ro/


Anexa - detalii de activare si instalare Orange TV - Mai 2022

Abonamente si optiuni solicitate

Primul 
abonament
Orange TV

Al doilea 
abonament
Orange TV

Al treilea 
abonament
Orange TV

Al patrulea 
abonament
Orange TV

Data solicitarii
Nume utilizator
Numar de telefon pentru asocierea serviciului si
abonamentului Orange TV

Tip abonament Orange TV  (ESENTIAL sau PREMIUM)

Tip optiune Orange TV (Supernights, Hungarian, HBO, Kit
extra canale)
Nr. de receptoare HD (maximum 4 pe un abonament) (se va 
completa 1, 2, 3 sau 4)

Strada si numar
Bloc

Scara
Apartament

Localitate
Judet / Sector

Data propusa pentru instalare
Nr.  telefon de contact pt instalare
Perioada minima contractuala (luni)

Tip optiune speciala Orange TV (se va completa TV 5
sau TV 9 si modelul de televizor) - detalii despre optiuni
in Anexa de servicii TV - unui abonament Orange TV i se
poate activa o singura optiune si implicit un singur televizor

Adresa de livrare a televizorului
Strada si numar

Bloc
Scara

Apartament
Localitate

Judet / Sector

Data (zz/ll/aaaa) ……………. …………….. ……………….. ………………..

Carte de Identitate Serie: ………
Utilizator (nume, prenume) Semnatura …………………….

Numar: ……………………………………….
……………………………………….

Prin activarea optiunii TV 9 pe o perioada de 24 luni  se ofera reducere 100% la echipamentul TV Samsung 125 cm UE50AU8072UXXH
Prin activarea optiunii TV 9 pe o perioada de 30 luni  se ofera reducere 100% la echipamentul TV Samsung 138 cm UE55AU8072UXXH

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Am luat la cunostinta de taxele si tarifele ofertei Orange TV descrise in Anexa - Oferta comerciala COMPLETA la
Contractul Orange precum si de termenii si conditiile ofertei.

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

Prin activarea optiunii TV 5 pe o perioada de 24 luni se ofera reducere 100% la echipamentul TV Samsung 80 cm UE32T5372CUXXH
Prin activarea optiunii TV 5 pe o perioada de 30 luni se ofera reducere 100% la echipamentul TV Samsung 108 cm UE43AU8072UXXH

Optiuni speciale pentru televizoare cu reducere 100%

Adresa de instalare a echipamentelor TV (antena / receptoare HD)

TV TV TV TV

Prin activarea optiunii TV 9 pe o perioada de 50 luni  se ofera reducere 100% la echipamentul TV Samsung QLED 163 cm QE65Q70AATXXH
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