
Septembrie  2018 

Liviu Ciobanu 
manager dezvoltare  

Orange Romania 
Email: liviu.ciobanu@orange.com 

Noua oferta de laptopuri pentru 
membri si familii



Echipament Pret echipament 
Abonament 

Internet lunar 
Trafic 

inclus (GB) 
FUP (GB) 

MacBook Pro - 
Retina,Touch Bar - 

mpxv2ze- ON Demand 
+ 

Huawei E5577c Airbox 
4G  (router WIFI)

400.00 €  62.50 €  12 20.8 

MacBook Air - mqd32ze- 
ON Demand 

+ 
Huawei E5577c Airbox 

4G (router WIFI)

0.00 €  45.00 €  12 15.0 

Laptop HP  i5 2.5Ghz, 
256SSD, 8GB RAM, 

WinPro- ON Demand 
+ 

Huawei E3372h 4G 
(modem USB)

0.00 €  34.00 €  12 11.3 

Laptop Asus i3  2.40 GHz, 
HDD 500GB, 4GB RAM 

WinHome -ON Demand 
+  

Huawei E3372h 4G 

(modem USB)

0.00 €  26.00 €  12 8.7 

Traficul Internet se poate consuma national si in roaming SEE, conform 
reglementarilor UE.
Cost control: dupa consumarea traficului inclus scade viteza pana la max. 
128kbps, limitarea vitezei prin optiunea Internet Control se face doar pentru 
consumul national. 

Preturi in EUR fara TVA, livrare gratuita la orice adresa din Romania

Centralizator modele, echipamente si preturi



Preț laptop:  400 euro fără TVA

+
router WIFI inclus,

cu abonament lunar 62.50€ fără TVA, 
Trafic inclus: 12GB, cost control* 

Perioada 24 luni

Mai multă putere. Mai multă performanță. Mai  mult profesionalism.    
MacBook Pro îți aduce notebook-ul la cel mai înalt  nivel de performanță și portabilitate, care să te însoțească în fiecare zi, în susținerea afacerii tale și în 

conectarea cu mediul de business! 

 Beneficii: 

 Mai rapid cu 30% față de modelul anterior datorită  noului procesor Intel i5 8th  generation;

 Securizare la cel mai înalt nivel prin autentificarea cu amprenta și cipul Apple T2, care oferă baza pentru noi capabilități de stocare criptată;

 Capacitate de stocare cu până la 50% mai rapidă datorită unității SSD;

 Viteză de transfer pe medii externe de stocare cu până la 50% mai mare prin portul Thunderbolt 3 vs USB3.

 Ușurință și eficiență în accesarea celor mai utilizate aplicații de business prin Touch Bar (scurtături digitale customizabile, integrate în tastatură).

13”  Retina True Tone“ 

256 GB SSD 

Intel Iris Plus Graphics 640 

2.7GHz, i5 - 8th generation 

8 GB RAM 

Touch ID, Touch Bar 

1.37kg 

Pana la 10 ore autonomie 

High Sierra 

MacBook Pro 2018 + router Huawei E5577c Airbox
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MacBook Air + router Huawei E5577c Airbox 4G 

Faceți lucrurile mari să se întâmple. Toată ziua! 
MacBook Air te susține cu stil  în întâlnirile de business, indiferent de durata acestora sau locul de desfășurare, fără să fii nevoit să 

rămâi conectat la o sursă de energie! 

Beneficii: 

 Autonomie extrem de generoasă a bateriei de până la 12 ore între încărcări;

 Siguranță datorită cel  mai stabil sistem de operare fără grija virușilor informatici;

 Foarte ușor de luat în orice deplasare de afaceri: 1.35 kg în greutate și subțire de 1.7cm;

 Performanță wireless îmbunătățită pentru o experiență similară cu utilizarea unei conexiuni prin cablu.

13” Retina“  

128 GB SSD 

Intel HD Graphics 6000 

1.8GHz, i5 

8 GB RAM 

1.35 kg 

Pana la 12 ore autonomie 

High Sierra 
Preț laptop:  0 euro

+
router WIFI inclus,

cu abonament lunar 45€ fără TVA, 
Trafic inclus: 12GB, cost control* 

Perioada 24 luni
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 Noul PC portabil HP 250 te va ajuta să finalizezi rapid și eficient  activitățile de afaceri zilnice! 

Beneficii: 

 Șasiul durabil asigură anduranță și siguranță în deplasările de business.

 Pregătit oricăror nevoi de business: ultima versiune Windows 10 Pro, procesor puternic Intel i5 7th generation, conexiune internet

inclusiv pe cablu, atât port HDMI cât și VGA pentru ați susține ușor prezentările cu ajutorul unui proiector sau monitor extern.

 Autonomie extinsă până la 10 ore pentru a putea lucra la proiectele tale toată ziua fără grija reîncărcării.

HP 250 G6 + modem Huawei E3372h 4G 

Windows 10 PRO 

15.6” “  

256 GB SSD 

DVD-Writer 

2.5GHz, i5 7th generation 

8 GB RAM 

1.86kg 

Pana la 10 ore autonomie 

Preț laptop:  0 euro
+

modem USB inclus,

cu abonament lunar 34€ fără TVA, 
Trafic inclus: 12GB, cost control* 

Perioada 24 luni
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Asus  X541UA + + modem Huawei E3372h 4G  

 Experiență multimedia la standarde înalte pe un sistem laptop  
Cu laptopul Asus X541UA prezentările tale de business pot fi  susținute de conținut multimedia redate la cele mai înalte stadarde de calitate 

vizuală și auditivă. 

Beneficii: 

 Viteză de reacție rapidă grație procesorului Intel® Core i3™ 7th generation;

 Sunet înbunătațit datorită  camerei de rezonanță  suplimentare ce oferă un bas profund și voci foarte bine detaliate;

 Claritate înbunatațită a imagini cu până la 150%  prin utilizarea contrastului adaptiv;

 ASUS Eye Care – îți va proteja ochii de efectele luminii albastre și astfel procesul de citire va fi mai confortabil;

 Conectică completă și rapidă cu USB Tip-C și tastatură completă (pentru ușurință în introducerea cifrelor);
 Autonomie extinsă față de modelel anterioare cu bateria SuperBatt.

Windows 10 Home 

15.6”  led“  

500 GB 

Stereo Speaker 

2.4GHz, i3 

4 GB RAM 

1.9 kg 

Pana la 7.5 ore autonomie 

Gratuit
Taxa lunara, 24 luni : 26€ fara TVA 

Trafic inclus: 12GB 

Preț laptop: 0 euro
+

modem USB inclus,

cu abonament lunar 26€ fără TVA, 
Trafic inclus: 12GB, cost control* 

Perioada 24 luni



TELE  
FON 

Pentru oferta completa, contactati-ne direct de pe 
telefon,  prin atingerea butoanelor de mai jos: 

sau 

E-mailApel telefonic 
Luni - Vineri 8-21 / Sambata  9-17 

Contact 
Modalitati de contact ale echipei SNPPC (personal SNPPC): 
Str. Mihai Voda, nr. 6, et.3, sector 5, Bucuresti  
Telefon / Fax: 031/ 105 11 41 si  031/ 105 11 42 
Web site:  www.snppc.ro 
Email: orange@snppc.ro 

Dispecerat SMS si/sau 
- asteptam solicitarile Dvs. non stop, veti fi contactati in maximum 48 ore : 07560 76772  (07560 SNPPC)

0756076772 

mailto:corporate@orange.ro
tel:0374443410
mailto:liviu.ciobanu@orange.com?subject=solicit informatii oferta Orange SNPPC
tel:0744445252
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