
Internet si Voce Acasa 
de la 39 lei/luna* (inclusiv TVA) 

prin reteaua 4G Orange sau fibra optica 
Mar 2019 * in functie de cursul valutar si abonamentul fix ales
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Internet Fix si Telefonie fixa la sediu sau acasa – prin reteaua Orange 4G 
Pachet complet de la 9.25 EUR/luna, toate echipamentele incluse 

SIM Card 

Taxele si tarifele nu contin TVA 

Internet Fix 
Abonament lunar 14 EUR, cu reducere 50%, pret special 7 EUR/luna 

 Internet national la viteze 4G: 150 GB/luna, apoi nelimitat,
cu viteze de pana la 256kbps

 Trafic Internet gratuit noaptea, intre 0.00 si 7.00

Router 4G Huawei B310 
0 EUR 

WI-FI 

 pentru locatii fara disponibilitatea unei conexiuni exterioare prin cablu/fibra optica
 set complet de echipamente, instalare rapida si simpla

Echipament pentru acces Internet 

Telefonie fixa (optional)  
Abonamente lunare de la 3 EUR/luna, cu reducere 25% 

+ 

Echipamente pentru comunicatie de voce fixa 

SIM Card 

Telefoane fixe cu SIM Orange 

0 EUR 

SIM Card 

0 EUR 

 Pe SIM-urile Orange  se aloca numar fix de forma 0374 xxxxxx sau numarul existent, prin portare la Orange.   

Abonamente 
disponibile 

Taxa lunara 
(EUR) Trafic voce inclus 

Office Fix 3 2.25 
Nelimitat catre Orange + 450 unitati 

catre:  alte ret. nationale mobile si fixe / 
fix UE/mobil fix SUA, Canada, Israel 

Office Fix 5 3.75 

Nelimitat catre Orange si retele fixe 
nationale + 900 unitati catre: mobil fix 
UE (inclusiv Romania)/mobil fix SUA, 

Canada, Israel  

Office Fix 7 5.25 

Nelimitat catre: Orange / retele fixe 
nationale/ fix UE / mobil fix SUA, 

Canada, Israel  
+ 900 unitati catre: alte ret. mobile

nationale/mobil UE 

Unitățile incluse în abonamentele Office Fix sunt disponibile pentru a apela numere din  rețele fixe și mobile din Uniunea Europeană, SUA și Canada, cu excepția Estoniei, Letoniei, 
Lituaniei, a numerelor și serviciilor premium și a numerelor din lista de exceptii ce poate fi consultata la  https://www.orange.ro/mici-intreprinzatori/servicii-fixe/abonament-office-fix/ 

Minutele incluse în abonamentele Office Fix se alocă sub formă de unități ce se consumă astfel: 
- 1 unitate pentru 1 minut către rețelele fixe naționale (mai putin la ab.  unde este nelimitat)
- 3 unități pentru 1 minut în alte retețe naționale mobile sau 1 minut către rețele fixe și mobile din
UE/SUA/Canada

*Recomandat si pentru
conectarea sistemelor
de securitate, unde nu
este indicata folosirea
conexiunilor din exterior

Maxcom MM35D 
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Internet fix si telefonie acasa, prin fibra optica 
Pachet complet de la 6.87 EUR, toate echipamentele incluse 

-se utilizeaza infrastructura existenta a cladirii (fibra optica din exterior / cablu cupru sau fibra optica  in interior)

Internet fix cu viteze de până la 1Gbps 

FTTB = “Fiber to the Building” 
- fibra optica ajunge doar pana la imobil, nu si in interior

Router Wi-Fi inclus în abonament, pentru a conecta  toate dispozitivele la internet:  PC, laptop, tablete, smartphone-uri, console de gaming sau smart TV 

Abonament lunar  Internet FIX (EUR) 5.83 7.50 9.17 
Volum trafic Internet  lunar nelimitat nelimitat nelimitat 
Viteză maximă de download 100 Mbps 500 Mbps 1000 Mbps 
Viteză maximă de upload 30 Mbps 250 Mbps 500 Mbps 

Echipament Router Wi-Fi inclus (tehnologie FTTB) Router Wi-Fi inclus 
(tehnologie FTTH) 

Telefonie fixa - optional 

tarifare trafic suplimentar (EUR/min) 

catre rețele fixe naționale 0.04 către rețele fixe din Europa/ SUA/ Canada 0.07 

către numere de mobil Orange 0.08 către rețele mobile din Europa și Israel 0.25 

către rețele mobile naționale 0.14 pentru destinațiile din restul lumii 0.62 

Conectivitate –  
tehnologii  / echipamente 

Abonament lunar  (EUR) 1.04 
minute nationale incluse 100 

minute catre Orange 100 
Echipament: telefon Gigaset A120 cordless 100% reducere 

Router FTTB Router FTTH 

Comunicatie fax  –  disponibila, la tarife standard 

Tarifele nu contin TVA 

FTTB = “Fiber to the Home” 
- fibra optica pana in interior

Telefon fix 

Siemens Gigaset 
 A120 cordless 

0 EUR 

*se utilizeaza infrastructura existenta a cladirii (fibra optica exterior / cablu cupru sau fibra optica in interior).
Verificarea acoperirii: https://www.orange.ro/servicii-fixe/verifica-acoperire  sau apel la serviciul clienti Corporate , 0374443410.

0 EUR 0 EUR 

Promotional:  
3 luni abonament gratuit, la orice abonament de mai sus  sau  6 luni abonament gratuit, daca se activeaza impreuna cu un ab. Orange TV

https://www.orange.ro/servicii-fixe/verifica-acoperire


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



