Oferta Orange TV pentru familia ta
Noi modele de televizoare cu 100% reducere
Abonamente cu extra reduceri,
in pachet Mobil + Fix pentru acasa

Televiziune Orange HD prin satelit
 mai mult de 100 canale TV disponibile, din care peste 40 in rezolutie HD
 instalare gratuita si echipamente in custodie
 programe TV pe televizor (prin satelit) si pe computer/tabletă/smartphone
(prin internet), cu un singur abonament
 UEFA Champions League si EUROPA League - acum pe canalele LOOK

Abonamentele Orange TV
Pret total lunar (abonament si chirie pentru 1 receptor)
Pret total lunar (abonament si chirie pentru 2 receptoare)
Pret total lunar (abonament si chirie pentru 3 receptoare)
Facilitate speciala

Local HD

38 canale, din care 21 cu rezolutie
HD

World HD

75 canale, din care 35 cu
rezolutie HD

Family HD

109 canale, din care 49 cu
rezolutie HD

5.04
6.72
8.40
5.88
7.56
9.24
6.72
8.40
10.08
3 luni ab. gratuit (lunile 1,2,3 din contract) pentru utilizatorii fara ab. mobil Orange IPA
sau
6 luni ab. gratuit (lunile 1,2,3 si 13,14,15) pentru utilizatorii cu ab. mobil Orange IPA

sau
Oferta promotionala, disponibila pentru pachet mobil + fix (orice ab. mobil + orice ab. Internet Fix din oferta curenta)
Se aplica si pentru situatiile cand exista deja servicii active de tip mobil + fix
Nume abonament
Numar canale TV incluse

Local HD
38 canale,
din care 21 cu rezolutie HD

World HD
75 canale,
din care 35 cu rezolutie HD

Family HD
109 canale,
din care 49 cu rezolutie HD

0

1.68

3.36

0.84

2.52

4.20

1.68
3.36
Pret total lunar (abonament si chirie pentru 3 receptoare)*
*La aceste abonamente (cu pret special, corespunzator unui pachet mobil-fix) nu se aplica luni de abonament gratuit

5.04

Pret total lunar (abonament si chirie pentru 1 receptor)*
Pret total lunar (abonament si chirie pentru 2 receptoare)*

Preturi in EUR fara TVA

Oferta promotionala de televizoare smart cu 100% reducere

LG 32LK6100PLB
cu orice abonament TV

+

optiunea Orange TV 5,
Perioada contractuala:
24 luni pentru abonament si optiune

Samsung UE43RU7172UXXH
cu orice abonament TV

Samsung UE50RU7172UXXH
cu orice abonament TV

+

optiunea Orange TV 5,
Perioada contractuala:
30 luni pentru abonament si optiune

+

optiunea Orange TV 9,
Perioada contractuala:
24 luni pentru abonament si optiune

Samsung QE55Q60RATXXH
cu orice abonament TV

+

optiunea Orange TV 9,
Perioada contractuala:
30 luni pentru abonament si optiune

Detalii:
TV 5: tarif 12.9 EUR/luna, include 5 GB de trafic pentru navigare pe tvgo.orange.ro si in aplicatia Orange TV Go, utilizand computer, telefon, tableta.
TV 9: tarif 20.96 EUR/luna, include 9 GB de trafic pentru navigare pe tvgo.orange.ro si in aplicatia Orange TV Go, utilizand computer, telefon, tableta.
Unui abonament Orange TV i se poate asocia o singura optiune speciala si un singur televizor cu reducere integrala.
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

Livrare gratuita, aparate in limita stocului. Plata lunara este formata din abonament + optiune. Preturi in EUR fara TVA.

Extra optiuni TV prin satelit

14 lei/lună (TVA inclus)

Hungarian HD
3.97 lei /lună (TVA inclus)
> acces la 11 canale ungurești
> dublaj în limba maghiară pentru 12 canale disponibile, în funcție
de abonamentul tău: 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

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.
0 lei /luna (fără costuri lunare suplimentare)
Taxa de instalare: 10,91 euro (TVA inclus)

Lista completa a canalelor Orange TV satelit incluse in abonamente

Detalii pentru canalele corespunzatoare fiecarui abonament: www.orange.ro/servicii-fixe/tv/abonament-tv-satelit/#channels

Echipamente necesare, conectare la TV
Televizoare cu 100% reducere: Samsung Smart TV
Pentru Televizor
cu standard DVB-S2
Card TV
Orange

Antena HD

Modul CI+
Orange

permite conectarea
a 3 Televizoare

cablu coaxial direct la TV

sau
Pentru Televizor
fara DVB-S2

Receptor HD
Samsung, cu
telecomanda

semnal hdmi
1080p

Card TV
Orange

Suplimentar, inclus in abonamentul TV:
acces la programele TV de oriunde, prin Internet:


computer/laptop – prin portalul
http://tvgo.orange.ro/ si/sau



tableta, telefon – prin aplicatia
Orange TV GO

sau

Contact

IPA si Orange va pun la dispozitie echipa de suport cu personal specializat.
Pentru detalii despre oferta completa si contracte, va invitam sa ne contactati.
• Telefonic: 0374443410 – apel taxabil din orice retea / 410 – gratuit din grupul Orange IPA

E-mail: m.ioneasa@iparomania.ro

Pentru oferta completa si contractare, contactati-ne direct de
pe telefon, prin atingerea butoanelor de mai jos:
Pentru ab. cu numar
Orange IPA existent

Pentru contractare ab.
nou la IPA

Apel telefonic

Mesaj WhatsApp

Luni - Vineri 8-21 / Sambata 9-17

TELE
FON

Pentru alte solicitari
Orange IPA

E-mail

non -stop

sau

non -stop

sau
Liviu Ciobanu
coordonator proiect IPA – Orange Romania
Email: liviu.ciobanu@orange.com

