Anexa Oferta comerciala Laptop – Apr 2021
Oferta Laptop
Model

Cod produs

Laptop Huawei MateBook D14
2021 R7 8GB RAM 512SSD
W10H

LPT-HWI1200201

Huawei E5576s-322 Airbox 4G

MOC-HWI0845001

Laptop Dell Vostro Notebook
3500 i5 8GB 256SSD W10PRO

LPT-NOD1202001

Huawei E5576s-322 Airbox 4G

MOC-HWI0845001

Descriere abonament Internet mobil:
Denumire
Trafic
Tip pachet
Abonament
inclus
Colibri Dinamic
cost control
26 / 34 / 45 / 62.5

12GB

National si Roaming

Pret cu abonament Internet Mobil - 24 luni
Ab. 26 EUR

Ab. 34 EUR

Ab. 45 EUR

Ab. 62.5 EUR

291.72

191.72

82.72

0.00

303.44

203.44

94.44

0.00

Tarif la depasire
(national sau SEE)

Optiunea Internet Control

Optiunea Internet Control
Pentru planurile tarifare care au optiunea Internet Control, dupa depasirea traficului initial, viteza de transfer este de pana la
128Kbps download si 64Kbps upload. Traficul suplimentar nu este tarifat. Limitarea vitezei la 128kbps va ingreuna utilizarea
anumitor servicii, cum ar fi: video-streaming, web browsing.
Limitarea vitezei prin optiunea Internet Control se face doar pentru consumul national.
Limita de consum date in roaming SEE fara cost suplimentar este calculată în funcție de valoarea lunara a pachetului
de servicii Orange Business Mobile conform reglementarilor UE si poate fi consultata prin apel la *115# (gratuit in tara,
cat si in roaming) sau in contul tau Orange. Beneficiile nationale incluse in ofertele cu roaming SEE se pot folosi in limita
politicii de utilizare rezonabila (art. 33.3 din TCG). Detalii pe www.orange.ro/roaming.
Tariful de wholesale reglementat pentru serviciul de date in roaming pentru 1GB este de 6 Euro – în perioada 1 Ianuarie
– 31 Decembrie 2018, 4,5 Euro – în perioada 1 Ianuarie – 31 Decembrie 2019, 3,5 Euro – în perioada 1 Ianuarie – 31
Decembrie 2020, 3 Euro – în perioada 1 Ianuarie – 31 Decembrie 2021, 2,5 Euro – începând cu data de 1 Ianuarie 2022.
Acesta poate suferi modificari ulterioare, in conformitate cu reglementarile si/sau legislatia nationala in vigoare.
Perioada contractuala minima 24 luni
Toate taxele si tarifele sunt in EUR fara TVA, echipamentele se acorda in limita stocului disponibil
La momentul semnarii prezentului document, ca parte integranta in contractul de servicii Orange IPA, utilizatorul va
achita contravaloarea a 3 (trei) abonamente lunare corespunzatoare echipamentului ales. Suma se va achita in lei cu
TVA la cursul BNR din ziua platii, in contul IPA SR , IBAN R026RNCB 0289 0878 6978 0001, BCR Suc. Lujerului. Suma
achitata asigura implicit plata abonamentului respectiv pentru ultimele 3 luni din perioada minima contractuala de 24
luni.
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) ........//........//................

