
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Condições especiais para 
Associados da FENPROF 



A Vodafone oferece-lhe condições exclusivas para a aquisição de telemóveis e placas de dados.     
 
 

Telemóveis 
Caso pretenda um equipamento da oferta empresarial da Vodafone, tem um desconto de €100 sobre o PVP do mesmo, 
sendo que, para equipamentos de valor igual ou inferior a €100 será facturado a €20 com crédito igual em chamadas, 
mediante fidelização por 24 meses.(valores sem IVA incluído). 
 
 

Tarifário 
 
A Vodafone desenhou uma oferta exclusiva para os associados da FENPROF com as seguintes condições comerciais: 
 

Plano Associados da FENPROF   

Valor Mensal do Pacote  

    - Preço Base € 50 

    - Desconto 90% 

    - Preço Final € 5 

O Plano inclui pacote de 50 minutos para os números da conta (intraconta) e Rede Fixa 
nacional 

 

Comunicações efectuadas fora dos minutos incluídos no Pack (preço por minuto) Preço Base 

Nacionais  

    - Para os Serviços (cartões) da conta 2,6 cênt. 

    - Para os Serviços (cartões) da Conta (dados CSD a 9,6 e 14,4 Kbps) 8 cênt. 

    - Para a Rede Vodafone 10 cênt. 

    - Para a Rede Fixa 10 cênt. 

    - Para Outras Redes Móveis 15 cênt. 

Internacionais  

    - Estados Unidos, Canadá, Redes Fixas da União Europeia e Suiça 15,7 cênt. 

    - Redes Móveis da União Europeia e Suiça 28,4 cênt. 

    - Resto da Europa, PALOPS, Macau, Marrocos, Argélia, Tunísia, África do Sul, Brasil, 
Venezuela e Austrália 

44 cênt. 

    - Resto do Mundo € 1,06 
  
Envio de Mensagens Escritas (preço por mensagem) 

Nacionais   

    - Para a Rede Vodafone 7 cênt. 

    - Para Outras Redes Móveis 9 cênt. 
A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor 

 

Notas: 

• São aplicados períodos de taxação de 30 segundos após o primeiro minuto em todas as comunicações. 
• A utilização do Serviço de Móvel de Dados (9,6/14,4 Kbps ) e/ou Fax obriga à subscrição de um dos Pack DataFax disponíveis. Caso contrário, não é possível utilizar o Serviço de Fax e no caso 

dos dados as respectivas comunicações são taxadas a € 1,05/minuto sem IVA. 
• Os minutos não utilizados transitam para o período seguinte, existindo uma validade de 6 meses para a sua utilização. 
• Em caso de desactivação não há lugar ao reembolso de eventuais minutos não utilizados. 
• O envio de mensagens multimédia (MMS) tem um custo associado de 33 cênt. 
• Às chamadas para as redes Inmarsat e Globalstar (indicativos internacionais 870 a 874 e 881) é aplicada a tarifa de € 4,728 por minuto, em períodos de 30 segundos. 
• Às comunicações realizadas e recebidas em roaming é aplicável o tarifário em vigor que pode ser consultado em www.vodafone.pt. 
• Condições do Clube Viva para Clientes Empresariais: As condições do Clube Viva aplicam-se a todos os clientes empresariais que subscrevam tarifários públicos. Nos casos em que são 

aplicadas condições especiais de tarifas ou descontos, será inibida a geração e utilização de pontos a clientes que beneficiem de oferta empresarial não standard. 
• O custo de cada chamada é arredondado ao cêntimo mais próximo. 
• Condições sujeitas a alterações. 

 



3G Banda Larga 
 
O serviço 3G Banda Larga permite-lhe aceder em mobilidade ao seu e-mail, Internet e aplicações da sua empresa, de uma 
forma simples, rápida e segura. Está disponível em quatro velocidades, com diferentes equipamentos à escolha, para que 
encontre sempre a melhor solução para as suas necessidades. 
 
Adira agora e usufrua da oferta da primeira mensalidade, mediante contrato de 24 meses. 
 
 

Tarifário 
 

    
Banda Larga 
até 512 Kbps 

Banda Larga 
até 1,0 Mbps 

Banda Larga 
até 3,6 Mbps 

Banda Larga 
até 7,2 Mbps 

Valor Mensal € 18,60 € 24,70 € 32,98 € 37,11 

Download 1 GB 2 GB 5 GB 5 GB Comunicações 
Nacionais Incluídas Upload 200 MB 200 MB 1 GB 1 GB 

Opção Utilização 
Ilimitada 

  
N.A. 

 €4,13 adicionais p/ Mês 
02h às 09h ou das 09h às 16h 

Download Até 512 Kbps Até 1,0 Mbps Até 3,6 Mbps Até 7,2 Mbps 
Velocidade 

Upload Até 384 Kbps Até 384 Kbps Até 1,4 Mbps Até 1,4 Mbps 

Notas:  
 Oferta promocional da primeira mensalidade do tarifário subscrito, mediante contrato de 24 meses. 
 Nas comunicações nacionais são aplicados períodos de taxação de 1 MB. As comunicações fora do tráfego incluído são taxadas a €0,021/MB 
 Custo por SMS €0,10/SMS 
 O tráfego incluído não transita para o mês seguinte, não é válido em Roaming e não pode ser utilizado para comunicações de voz sobre IP em aplicações não 

licenciadas pela Vodafone 
 Em caso de desactivação não há lugar ao reembolso de MB não utilizados 
 Valores sem IVA incluído. Condições sujeitas a alterações. 

 
Condições de Aquisição 
 

 
Velocidade 

Máxima 
3G Banda Larga 

até 512 Kbps 
3G Banda Larga 

até 1,0 Mbps 
3G Banda Larga 

até 3,6 Mbps 
3G Banda Larga 

até 7,2 Mbps 

Vodafone Connect Pen HSUPA  7,2 Mbps € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Vodafone Connect Card/Express Card HSUPA 7,2 Mbps € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Vodafone Connect Pen HSDPA 7,2 Mbps € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Vodafone Connect Box 7,2 Mbps € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Vodafone Connect Card 7,2 Mbps € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

   
 

Notas:  
 Valores sem IVA incluído. Condições sujeitas a alterações. 

 
 
 
 
 
 

Oferta da 1ª 
mensalidade 



 
VODAFONE CONNECT PEN HSUPA 

 
• 3G Banda Larga (HSUPA) 
• Velocidade de download até 7,2 Mbps e de upload até 1,4 Mbps 
• Plug&Play: 2 cliques para começar a navegar 
Oferta de cartão de memória de 2GB 

 

VODAFONE CONNECT CARD/EXPRESS CARD HSUPA 

 

• 3G Banda Larga (HSUPA) 
• Velocidade de download até 7,2 Mbps e de upload até 1,4 Mbps 
• Ligação via Express Card para uso integrado no portátil 

 

VODAFONE CONNECT PEN HSDPA 

 

• 3G Banda Larga (HSDPA) 
• Velocidade de download até 7,2 Mbps  
• Plug&Play: 2 cliques para começar a navegar 
Oferta de cartão de memória de 2GB 

 

VODAFONE CONNECT BOX 

 

• 3G Banda Larga (HSDPA) 
• Velocidade de download até 7,2 Mbps 
• Plug&Play: 2 cliques para começar a navegar 

 

VODAFONE CONNECT CARD 

 
• 3G Banda Larga (HSDPA) 
• Velocidade de download até 7,2 Mbps 
 



Vodafone Voz Fixa 
 

Tarifário 
 

 

Sem 
Fidelização 

Com Fidelização  
(inclui equipamento a €20 com 

€20 em chamadas) 

  Pack 600 Pack 600 Pack Total 

Mensalidade € 8,18 € 10,00 € 15,00 
Comunicações de voz para rede fixa nacional 600 minutos 600 minutos Incluídas 

Mensalidade Intraconta (opcional por serviço Voz Fixa) 

Minutos Intraconta a 0 cênt. (fixo-fixo e fixo-móvel) 
€ 5 

    

Comunicações Nacionais Fora do Pacote (Valores por minuto) 

Rede Fixa Nacional € 0,0207 € 0,0207 - 
Intraconta € 0,0260 € 0,0260 € 0,0260 
Vodafone € 0,1158 € 0,1158 € 0,1158 
TMN € 0,1322 € 0,1322 € 0,1322 

Optimus € 0,1322 € 0,1322 € 0,1322 
    

Comunicações Internacionais Fora do Pacote (Valores por minuto) 

Espanha - Rede fixa € 0,0600 
União Europeia, Andorra, Liechtenstein, Vaticano, Mónaco, São Marino - rede fixa € 0,1050 
União Europeia, Andorra, Liechtenstein, Vaticano, Mónaco, São Marino - redes móveis € 0,2500 
Resto da Europa - redes fixas e redes móveis € 0,3400 
Angola, Brasil, Canadá, EUA, Moçambique - rede fixa e redes móveis € 0,2400 
Resto do Mundo - rede fixa e redes móveis € 0,5850 
Redes de satélite € 4,7058 

 

No tarifário Voz Fixa Pack Total, as chamadas para a rede fixa estão incluídas para níveis de utilização característicos de Clientes Empresariais, a quem este serviço se 
destina, de acordo com uma Política de Utilização Responsável. 
 
Notas:  
• Na opção de Mensalidade Intraconta está incluído um pacote de 1000 minutos para chamadas intraconta. Findo este pacote, o valor por minuto é taxado de acordo com o tarifário 

apresentado para o intraconta.  
• As comunicações incluídas na opção Mensalidade Intraconta são as originadas no serviço Vodafone Voz Fixa com destino em qualquer serviço da conta, móvel ou fixo, excepto quando o 

número destino é de acesso indirecto ou acesso directo.  
• Os minutos não consumidos no mês não transitam para o mês seguinte.  
• O tarifário indicado como fidelizado é fidelizado por um período de 24 meses.  
• O tarifário fidelizado dá lugar à subsidiação de um telefone.  
• Às chamadas para números fixos não geográficos (70x, 80x, ...) é aplicado o tarifário definido para o número.  
• Todas as chamadas, excepto as chamadas para as redes de satélite, são taxadas ao segundo após o período inicial de 60 segundos. As chamadas para as redes de satélite são taxadas em 

períodos de 30 segundos.  
• O valor de cada chamada é arredondado ao cêntimo mais próximo.  
• O valor mensal acresce às restantes mensalidades já subscritas pelo Cliente.  
• No serviço Vodafone Voz Fixa os serviços de SMS, MMS e dados não estão disponíveis.  
• O serviço Vodafone Voz Fixa não está disponível em roaming.  
• Tarifário em vigor a partir de 1/11/2007.  
• Valores sem IVA incluído. Condições sujeitas a alterações. 

 

Encomenda  
Informações e esclarecimentos sobre a campanha – 800 910 200 (Telemarketing Empresarial, disponível nos dias úteis 
entre as 9h e as 20h) 
Encomendas – e-mail uneacores@corp.vodafone.pt ou Fax 289092303 
Serviço pós venda – 16 9 14 
A adesão a esta campanha implica o pagamento das facturas por débito em conta. 

Campanha válida até 31 de Dezembro de 2008. 


