OFERTAS EXCLUSIVAS

QUE O MEO E A SUA EMPRESA TÊM PARA SI

ESTE VERÃO
APROVEITE AS SUAS
FÉRIAS AO MÁXIMO!

ESCOLHA O SEU
SMARTPHONE A
PREÇOS EXCLUSIVOS

OFERTAS
ATÉ 50% NA MENSALIDADE UNLIMITED

(1)

€50 NA AQUISIÇÃO DE UM TELEMÓVEL MEO

(2)

SAIBA MAIS
LIGUE GRÁTIS

800 20 79 18
(Todos os dias das 9h às 22h)

OU

CONTACTE O GESTOR COMERCIAL

DOMINGOS FERREIRA
96 362 07 29

TARIFÁRIOS PÓS-PAGOS

É OUTRA VIDA

UNLIMITED

TARIFÁRIO

UNLIMITED
Voz e SMS (3)

0 Cênt para MEO
Rede Móvel e
Redes Fixas Nacionais(4)

Internet Móvel (7)

0 Cênt para MEO Rede
Móvel e Redes Fixas
+ 120 min/SMS para
Outras Redes Nacionais(5)

200 MB

0 Cênt para Todas
as Redes Nacionais(6)

0 Cênt para Todas
as Redes Nacionais
e Espanha(6)

1 GB

2 GB

30 GB

de Internet

Opcional + € 5,25/mês

Mensalidade

€ 20,49

€ 30,99

€ 40,99

€ 69,99

(1)
SALDOS
Desconto garantido

-50%

-45%

-25%

-25%

Mensalidade

€ 10,25

€ 17,04

€ 30,74

€ 52,49

durante 24 meses

€

OFERTA DE €50

Adquira um equipamento à sua escolha usufruindo
do desconto exclusivo de parceria. (2)

DÉBITO DIRETO E FATURA ELETRONICA

Ganhe € 15 de desconto na primeira fatura, na adesão ao
débito direto e fatura eletrónica e usufrua do seu
Unlimited em total comodidade e sem preocupações com
as datas de pagamentos.

INTERNET MÓVEL

MEO WIFI

Acesso a mais de 400 mil hotspots da rede MEO WIFI.
Trafego ilimitado nos tarifários com Internet Móvel 1 GB.

TOTAL CONTROLO DE CUSTOS
não tem surpresas na sua fatura. Para sua segurança, na
adesão a um Unlimited, o valor máximo extramensalidade
será de € 10 (pode escolher outros até um máximo de € 50).
Tal como nos pré-pagos, pode consultar o valor dos seus
consumos extra mensalidade e comunicações disponíveis
sempre que quiser (*#123#).

MEO MUSIC GRÁTIS

Milhões de músicas no smartphone, tablet e PC com tráfego

MEO CLOUD
Pode juntar pacotes de Internet Móvel adicionais à sua
medida.

segurança no seu smartphone, tablet e/ou PC com trafego
no Unlimited XL e 16 GB nos restantes Unlimited.

Condições válidas para novas adesões a tarifários móveis Unlimited, mediante ﬁdelização de 24 meses à rede móvel MEO com fatura eletrónica e pagamento por débito direto.
Chamadas taxadas de 30 em 30 segundos após o primeiro minuto e Internet Móvel/BlackBerry (BIS) em blocos de 10kb.
(1) Desconto garantido durante 24 meses, em novas adesões a tarifários móveis Unlimited, mediante ﬁdelização de 24 meses à rede móvel MEO com fatura eletrónica e pagamento por débito direto, limitado a
um máximo de 3 cartões por NIF. Se optar por não aderir ao débito direto e fatura eletrónica, os saldos serão de -40% no Unlimited S (€12,29/mês), -35% no Unlimited M (€20,14/mês).
(2) O cheque-desconto de €50 deverá ser utilizado de uma só vez na aquisição de um equipamento de valor superior a €50 até 30 de janeiro de 2016, mediante ﬁdelização a um tarifário pós-pago. Não acumulável
com as condições de equipamentos em prestações e outras campanhas em vigor. Utilização do cheque-desconto sujeita à não existência de dívida com a MEO e limitada ao stock existente.
(3) Não inclui MMS nem chamadas para números 760, 808, 707, apoio a clientes, internacionais e roaming. As comunicações extramensalidade serão cobradas na sua fatura mensal. Para sua segurança tem um
limite extramensalidade pré-deﬁnido de €10 podendo escolher outros valores entre €0 e €50, não sendo consideradas para este limite as comunicações realizadas em roaming.
(4) As comunicações para outras redes são taxadas a €0,207/min e €0,104/SMS.
(5) Após esgotar o plafond dos 120min/SMS, as comunicações serão taxadas a um preço de €0,191 min/SMS.
(6) As comunicações gratuitas para rede móvel MEO e redes ﬁxas nacionais estão sujeitas a uma política de utilização responsável de 5000min/SMS. No Unlimited L a política responsável é de 2000 min/SMS para
outras redes nacionais e no Unlimited XL 2000 min/SMS para outras redes nacionais e Espanha.
(7) Se esgotar a Internet Móvel incluída será notiﬁcado por SMS e o tráfego passará a ser cobrado de acordo com o tarifário Internet Móvel Diário. Se quiser contratar tráfego extra, subscreva um pacote de dados
adicional. Saiba mais em meo.pt/it. As comunicações gratuitas para a rede móvel MEO e redes ﬁxas nacionais estão sujeitas a uma política de utilização responsável de 5000 min/SMS. No Unlimited L a política
política de utilização responsável de é de 2000 min/SMS para outras redes nacionais e no Unlimited XL 2000 min/SMS para outras redes nacionais e Espanha.
As condições comerciais apresentadas neste folheto são exclusivas para parcerias entre a PTP e outras entidades e estão em vigor até 31 de julho de 2015. IVA incluído à taxa de 23%.

