Campanha Exclusiva para parceiros
Atendimento personalizado Vantagens exclusivas

LIGUE GRÁTIS

800 910 117

Quem muda para a Vodafone, muda de vez.
Junte-se aos clientes mais satisfeitos
100% fibra com
Velocidade Garantida

Tv de Última Geração

A velocidade da internet é medida e
certificada no dia da instalação.
Comprove durante 30 dias ou
cancele sem custos adicionais.
Smart Router
Com Super Wi-Fi em toda a
casa. Navegue em toda a
casa com a melhor rede WiFi
sempre disponível.
A melhor experiência
de gaming
Lag mínimo, jogabilidade
máxima.

Conteúdos HD e 4K,
funcionalidades avançadas e
Zapping ultrarrápido.
HBO nos pacotes com Box.
A melhor e mais rápida
rede 4G
Vídeo HD sem soluços e browsing
quase instantâneo.
Downloads muito mais rápidos
Descarregue ficheiros e vídeos onde
quer que esteja, de forma simples e
rápida.

Chamadas com maior
rapidez

Vá com a Vodafone, para onde
for

Voz+ límpida, cristalina e
sem ruídos.

Temos o maior número de acordos
de roaming 4G.

Qualidade comprovada por estudos independentes

Líder na satisfação dos clientes em todas as categorias
de telecomunicações.

C2 General

Setembro 2020

Campanha Exclusiva para parceiros
Atendimento Personalizado e Vantagens Exclusivas

Nova Vodafone Tv

VBoxPro 4K

Nova VBox 4K
Pesquisa por Voz, Bluetooth e funcionalidades inovadoras
Com o melhor design e mais compacta.

Tarifários Infinity

INFINITY
INFINITY
Minutos, SMS e Dados móveis ILIMITADOS
Velocidades até 1 Gbps
Agora já pode ter cartões adicionais com as condições Yorn X em qualquer pacote
fibra4 ou Tarifário Red
Para mais informações sobre estes tarifários fale connosco.
800 910 117
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€5/mês de desconto

€ 51,9

/mês

€59,9/mês

€6/mês de desconto

€ 53,9

/mês

€61,9/mês

€ 68,9

/mês

€76,9/mês

Oferta de 1 mensalidade ou Super Wi-Fi Extra ou TV LED 32’’ a €0 ou Tablet Alcatel 1T 10”a €0 ou Portátil
por €3/mês + €89,9 (2) (na adesão à fatura eletrónica)
HBO Portugal durante 3 meses
FOX+ durante 24 meses
170 canais
VBoxPro 4K
100/100 Mbps
500/100 Mbps
Smart Router

HBO Portugal durante 24 meses
FOX+ durante 24 meses
170 canais
VBoxPro 4K
200/100 Mbps
500/100 Mbps

HBO Portugal durante 24 meses
FOX+ durante 24 meses
170 canais
VBoxPro 4K
1 Gbps/200 Mbps
Smart Router 2.0

Smart Router 2.0

Chamadas incluídas para rede fixa e 31 destinos internacionais(3)
Oferta telefone sem fios (€29,9)
3.500 min + 3.500 SMS/MMS (4)

3.500 min + 3.500 SMS/MMS (4)

3 GB (9)
5 GB (9) por + €3/mês
10 GB por + €7/mês

3 GB (9)
5 GB (9) por + €3/mês
10 GB por + €7/mês

3.500 min + 3.500 SMS/MMS (4)
10 GB

Adicione até 3 números por
€13,9/mês/cada, se 3GB
€14,9/mês/cada, se 5GB ou 10GB
Desde €11,9/mês/cada, se Yorn X (8)

Internet Móvel: Adicione 7 GB por + €5/mês ou 30 GB por + €15/mês
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€6/mês de desconto

€ 83,9

/mês

€89,9/mês

€ 63,9

/mês

€69,9/mês

€ 73,9

/mês

€79,9/mês

Oferta de 1 mensalidade ou Super Wi-Fi Extra ou TV LED 32’’ a €0 ou Tablet Alcatel 1T 10”a €0 ou Portátil
por €3/mês + €89,9 (2) (na adesão à fatura eletrónica)
HBO Portugal durante 24 meses
FOX+ durante 24 meses
170 canais
VBoxPro 4K
500/100 Mbps
Smart Router 2.0

HBO Portugal durante 3 meses
FOX+ durante 24 meses
170 canais
VBoxPro 4K
200/100 Mbps
Smart Router 2.0

HBO Portugal durante 24 meses
FOX+ durante 24 meses
170 canais
VBoxPro 4K
500/100 Mbps
Smart Router 2.0

Chamadas incluídas para rede fixa e 31 destinos internacionais(3)
Oferta telefone sem fios (€29,9)

Inclui 3 cartões
3.500 min + 3.500 SMS/MMS

Minutos, SMS/MMS e Dados
móveis Ilimitados

10 GB

Velocidade até 10 Mbps

Adicione mais 1 número por
+€10/mês, se 10GB
Desde +€11,9/mês, se Yorn X (8)

Adicione até 3 números por
€24,9/mês/cada, se igual ao 1º
€14,9/mês/cada, se Red 10GB
Desde €11,9/mês/cada, se Yorn X (8)

Minutos, SMS/MMS e Dados
móveis Ilimitados
Velocidade até 1 Gbps

Adicione até 3 números por
€34,9/mês/cada, se igual ao 1º
€14,9/mês/cada, se Red 10GB
Desde €11,9/mês/cada, se Yorn X (8)

Internet Móvel: Adicione 7 GB por + €5/mês ou 30 GB por + €15/mês

C2 General

Campanha Exclusiva para parceiros
Atendimento Personalizado e Vantagens Exclusivas

€ 29,9

€ 34,9

/mês

€ 36,9

/mês

/mês

€38,9/mês

Oferta de 1 mensalidade ou Super Wi-Fi Extra ou TV LED 32’’ a €39,9
ou Tablet Alcatel 1T 10” por €39,9 ou Portátil por €5/mês + €89,9 (2)

Sem oferta de adesão

(na adesão à fatura eletrónica)

Sem oferta de adesão

HBO Portugal durante 6 meses

HBO Portugal durante 24 meses
FOX+ durante 24 meses

170 canais c/ Pack Tv Plus
Box HD

100 canais
Sem Tv Box

170 canais c/ Pack Tv Plus
VBoxPro 4K

30/30 Mbps
100/100 Mbps

100/100 Mbps
200/100 Mbps

200/100 Mbps
500/100 Mbps

Velocidade Garantida
Smart Router

Velocidade Garantida
Smart Router

Velocidade Garantida
Smart Router

Chamadas incluídas para rede fixa e 31 destinos internacionais (3)
Oferta telefone fixo (€29,9)

RED
€ 24,9/mês

€ 27,9/mês

€ 30,9/mês

€ 34,9/mês

Oferta de 1 mensalidade (5)

----

HBO Portugal
durante 3 meses

HBO Portugal
durante 3 meses

HBO Portugal
durante 3 meses

3.500 min + 3.500 SMS (6)

1GB (7)

3GB (7)

Números adicionais (máximo 3) (8) (9)
+ €13,9/mês/cada, igual ao primeiro
ou
Desde €11,9/mês/cada, se Yorn X

5GB (7)

Números adicionais (máximo 3) (8) (9)
+ €14,9/mês/cada, igual ao primeiro
ou
Desde €11,9/mês/cada, se Yorn X

Conheça ainda os tarifários Infinity, fale connosco.
800 910 117
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INTERNET MÓVEL

(10)

€ 11/mês

€ 13,5/mês

€ 16/mês

€16/mês

€21/mês

€26/mês

Oferta Secure Net durante 12 meses
Velocidade 4G até 300 Mbps
Disponível em Roaming na UE

5GB

10GB

30GB

Notas:
Condições válidas para novas adesões com um período de fidelização de 24 meses entre 25 de agosto e 30 de setembro de 2020. Valores incluem IVA à taxa de 23%. Para
conhecer todas as condições gerais de oferta dos serviços Vodafone, informações detalhadas dos produtos e conhecer as condições comerciais dos tarifários com outros períodos
de fidelização consulte www.vodafone.pt/campanha-colaboradores.html.
Pacotes com TV
1)
A mensalidade inclui ainda os seguintes benefícios durante 24 meses: desconto de €15/mês (fibra3), desconto de €30/mês (fibra4) e desconto de €7,5 na mensalidade dos
nºs adicionais (fibra4). A mensalidade dos pacotes com móvel inclui também o desconto de €1/mês na adesão à fatura eletrónica.
2)
Promoção válida para clientes que instalem o serviço fixo Tv até 31 de outubro de 2020. Ofertas não acumuláveis com outras ofertas de adesão desta promoção e limitada ao
stock existente.
3)
Voz fixa: Inclui Chamadas Rede fixa 24H + 31 destinos internacionais: Chamadas grátis para as Redes Fixas Nacionais 24h/dia e para as Redes Fixas Internacionais de 31 países
dias úteis das 21 às 9h e fins de semana e feriados 24h/dia, com um limite de 3000 e 1000 minutos. Após ultrapassar este limite as chamadas têm um custo de 7
cêntimos/minuto. Chamadas para as redes móveis têm um custo de 17 cêntimos/minuto para números móveis Vodafone e 36 cêntimos/minuto para números de outras
redes móveis.
4)
Voz móvel: 3.500 minutos + 3.500 SMS/MMS incluídos, após ultrapassar o pacote mensal incluído: 12 cênt/ min ou SMS. Dados Móveis: Os dados móveis variam em função do
pacote, consulte a tabela na página de Pacotes, após ultrapassar o pacote de dados móveis incluído: É ativado automaticamente um novo pacote de 200 MB por €2,99
Red
5)
6)

7)

Inclui a oferta de 1 mensalidade, um desconto de €12,5/mês, durante 24 meses na mensalidade e de €1/mês com adesão à fatura eletrónica e o benefícios da ativação de
€60.
Inclui chamadas e SMS para as todas as redes nacionais e em roaming no Espaço Económico Europeu (EEE), com limite até 3500 minutos + 3500 SMS. A partir desse valor
aplica-se o valor de €0,12 min./SMS. Não inclui videochamada, chamadas para números especiais (808, 707 e 760) e apoio a clientes. As MMS enviadas para todas as redes
nacionais e em roaming no EEE têm o custo de €0,46.
Dados móveis: Válidos em território Nacional e em roaming no Espaço Económico Europeu (EEE). Ultrapassado o limite de dados do tarifário é aplicado o pacote de dados
extra de 200MB por €2,99.

Números adicionais
8)
Pode adicionar até 3 números de telemóvel. Cada número poderá ter um dos seguintes tarifários:
•
Minutos, SMS, MMS e dados móveis iguais ao 1º número
•
Um dos tarifários Yorn X Pós-Pago disponíveis, com fidelização de 24 meses:
•
€11,90/mês (Yorn X S com 1 GB);
•
€16,90/mês (Yorn X M com 5 GB);
•
€21,90/mês (Yorn X L com 10 GB).
Os tarifários Yorn X Pós-Pago são para uso exclusivo de utilizadores de idade igual ou inferior a 25 anos ou estudantes. São igualmente para uso exclusivo em números adicionais de
pacotes fibra4 ou em número adicionais de tarifários Red. A permanência nos tarifários Yorn X Pós-Pago está sujeita à validação de idade ou condição de estudante. Esta deve ser
feita para cada número, nos primeiros 7 dias após entrada no tarifário. Caso não ocorra esta validação nos primeiros 7 dias ou a mesma seja rejeitada, o tarifário será
automaticamente alterado para um tarifário sem fidelização com as seguintes condições: €13,90/mês, com 800 min/SMS por mês e 200MB/mês. Para informações detalhadas
sobre os números adicionais Yorn X Pós-Pago consulte https://www.yorn.net/yorn/tarifario/yornxpos.html
9)

+1GB/mês/número na adesão a 2 ou mais números, válido para opções de dados móveis 1GB, 3GB e 5GB nos pacotes fibra4 e RED.

Internet móvel
10) Os descontos na mensalidade implicam um período de fidelização de 12 meses e ativação de fatura eletrónica.
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