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Serviço "Internet in the Car" da Vodafone 

Última atualização: 20.07.2016 

Bem-vindo ao serviço Internet in the Car da Vodafone ("o Serviço").  

O Serviço permite aos condutores e passageiros utilizar a ligação à internet fornecida por um cartão SIM da 
Vodafone incorporado no seu veículo. O acesso é feito através de um Hotspot Wi-Fi no veículo ou (dependendo do 
modelo do seu veículo) das aplicações incluídas no tablier do veículo. Pode aceder ao Serviço em qualquer veículo 
que esteja equipado com o hardware adequado.   

O Serviço está disponível para clientes em Portugal, sendo que a ligação à internet está disponível em vários outros 
países. O número de países que prestam Internet in the Car irá sendo alargado ao longo do tempo e poderá sofrer 
alterações. Aceda à lista mais atualizada em internetinthecar.vodafone.com.  

O Serviço ficará disponível quando se registar na “Internet in the Car” no portal de registo, aceitando os presentes 
termos e condições.  

Poderá ter direito a utilizar gratuitamente a ligação à internet durante um período limitado de tempo, tal como descrito 
no portal de registo ("Período Experimental"). Para continuar a utilizar o Serviço após o final do Período 
Experimental, ser-lhe-á solicitada a aquisição de pacotes de dados. Se não adquirir nenhum pacote de dados, o 
Serviço será suspenso até que um pacote de dados seja adquirido e associado à sua conta. O pacote de dados que 
adquirir permitir-lhe-á utilizar a sua ligação à internet em todos os países que prestam Internet in the Car sem tarifas 
adicionais de roaming. Esta utilização está sujeita, no entanto, a uma política de utilização responsável em roaming 
(cfr. cláusula 10 dos Termos e Condições de Prestação do Serviço em anexo), uma vez que o Serviço é 
essencialmente um serviço nacional, cujos preços foram definidos com base numa utilização em roaming (fora de 
Portugal) limitada. Ao aceitar o presente contrato e ao adquirir um pacote de dados, o cliente confirma que é 
residente (ou tem sede) em Portugal. 

Enquanto consumidor saiba que, nos termos do disposto pelo Decreto-Lei nº 24/2014, de 14 de fevereiro, tem o 
direito de resolver o contrato celebrado à distância com a Vodafone para a prestação do Serviço no prazo de catorze 
(14) dias após a celebração do mesmo, sem necessidade de justificação, desde que não tenha utilizado a totalidade 
do Serviço. Para exercer este direito de livre resolução, envie-nos uma comunicação escrita nos termos indicados 
na cláusula 6.5. e seguintes dos Termos e Condições de Prestação do Serviço em anexo. Se efetuar a resolução 
do seu contrato no referido prazo de catorze (14) dias, procederemos ao reembolso de quaisquer quantias que 
tenhamos recebido a título de pagamento do Serviço, em montante proporcional à parte do pacote de dados que 
não tenha sido utilizada, num prazo máximo de catorze dias (14) após a data de receção da sua comunicação de 
resolução do presente contrato. Para efetuar o reembolso, utilizaremos o mesmo método de pagamento que tiver 
sido utilizado na transação original, salvo acordo expresso em contrário. Em circunstância alguma lhe será cobrada 
qualquer taxa por este reembolso. Por favor tenha em atenção que, para além das circunstâncias especificamente 
previstas nos Termos e Condições de Prestação do Serviço (exercício do direito de livre resolução nos contratos 
celebrados à distância), a utilização do Serviço ou qualquer pacote de dados adquirido para o efeito não serão objeto 
de qualquer reembolso por parte da Vodafone.  

A Vodafone tem como objetivo assegurar a prestação contínua do Serviço. Contudo, devido à natureza da tecnologia 
móvel que lhe está subjacente, é impossível fornecer um serviço totalmente isento de falhas. 

Quaisquer problemas relativos ao Serviço deverão ser comunicados ao centro de apoio à Internet in the Car que 
procurará ajudar a solucionar o problema - disponível através do  800 880 516 entre as 08:00 e as 18:00. Em 
alternativa poderá contactar-nos através do endereço de email internetinthecar.pt@vodafone.com. Por favor, tenha 
em consideração que o Serviço não é suportado pelo número de serviço de apoio ao cliente geral da Vodafone 
Portugal ou pelas lojas da Vodafone. 

Vodafone Portugal 
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O contrato para prestação do serviço “Internet in 
the Car” (“Contrato”) é composto: 
a) pelos presentes termos e condições, incluindo a 
carta de boas-vindas ao Serviço, acima incluída; e 
b) pela Política de Privacidade da Vodafone que poderá 
consultar em 
http://www.vodafone.pt/main/ajuda/privacidade/ 
 
O presente Contrato destina-se a regular a utilização da 
ligação à internet no carro. O presente Contrato não 
abrange a compra ou a manutenção de qualquer cartão 
SIM que também lhe possa ter sido fornecido.  

1. Definições 
Cartão SIM – o cartão SIM utilizado para aceder ao 
Serviço e que está incorporado num veículo 
compatível.  
Conta – a conta utilizada pelo Cliente para usufruir do 
Serviço, à qual será associado o pacote de dados 
adquirido pelo Cliente e onde serão contabilizados os 
respetivos créditos de dados. 
Conteúdo – o material disponível através do Serviço 
incluindo informações de texto, visuais ou outras, 
software, fotografias, vídeo, elementos gráficos, 
música, som e todas as informações disponibilizadas 
periodicamente pelos fornecedores de conteúdos 
(incluindo a Vodafone Portugal). 
Contrato – as presentes condições, a carta de boas-
vindas ao Serviço e a Política de Privacidade da 
Vodafone.   
Direitos – direitos de autor e de propriedade industrial 
relevantes relativos ao conteúdo. 
Fabricante – o fabricante de um veículo automóvel 
compatível que seja utilizado pelo Cliente para aceder 
ao Serviço e com quem a Vodafone tenha um acordo 
para fornecer o Serviço (ou o fornecedor aprovado 
desse fabricante). 
Nós – Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, 
S.A. (“Vodafone”).  
Pacote de Dados – um plano de dados pré-pago para 
utilização do Serviço. 
Período experimental – o período limitado de 
utilização do Serviço oferecido pelo seu Fabricante, tal 
como descrito no Portal. 
Portal – o portal da Internet in the Car que pode 
consultar mediante a introdução dos seus dados de 
registo, para aceder e gerir a sua Conta e comprar 
Pacotes de Dados. 
Rede – os sistemas de comunicações eletrónicas que 
a Vodafone utiliza para fornecer o Serviço em Portugal 
e nas redes dos seus parceiros nos países em que o 
Serviço é fornecido.  
Seu ou consigo – Cliente.  
Serviço – o serviço de internet que lhe fornecemos ao 
abrigo dos termos deste Contrato. 

2. Serviço e cobertura 
2.1 O seu contrato para a utilização do Serviço tem 
início quando:  

 assinar ou, de outra forma, entregar o formulário de 
registo;  

 a sua Conta for ativada; ou  

 quando utilizar o Serviço,  
conforme o que ocorra primeiro. O Cliente aceita 
cumprir os termos do presente Contrato a partir desse 
momento. 
2.2 Pode criar e ativar a sua Conta no Portal de 
registo e através da aceitação das presentes 
condições. Para começar a utilizar o Serviço é 
necessário adquirir um Pacote de Dados e registá-lo na 
sua Conta, salvo se a sua Conta for elegível para um 
Período Experimental.  
2.3 Se a sua Conta for elegível para um Período 
Experimental, este terá início na data de ativação do 
Serviço, tendo a duração especificada no Portal ou até 
que a Vodafone ou o Fabricante terminem o Período 
Experimental ou a sua participação no mesmo por 
qualquer um dos motivos descritos neste Contrato. 
Após terminar o Período Experimental o Cliente poderá 
continuar a utilizar o Serviço se adquirir um Pacote de 
Dados e o registar na sua Conta.  
2.4 Os Pacotes de Dados terão a validade 
especificada no momento da compra. O período de 
validade iniciar-se-á quando o Pacote de Dados for 
registado na sua Conta e os créditos de dados 
associados forem disponibilizados para utilização do 
Serviço. Poderá, a qualquer momento, adquirir um 
Pacote de Dados adicional, para ser utilizado logo após 
a cessação/consumo do seu Pacote de Dados atual. 
Cada Pacote de Dados adicional será ativado 
sequencial e automaticamente após a 
cessação/consumo do anterior Pacote de Dados e o 
correspondente período de validade terá início quando 
o Pacote de Dados em utilização expirar ou quando os 
créditos de dados desse pacote tiverem sido 
consumidos na totalidade, conforme o que ocorra 
primeiro. Não é possível ter simultaneamente mais do 
que um Pacote de Dados em espera. Depois de 
adquirido, um Pacote de Dados não pode ser 
reembolsado, ainda que ainda se encontre em espera 
na sequência. 
2.5 Sempre que exista um Pacote de Dados válido 
registado na sua Conta, mesmo durante qualquer 
Período Experimental, é nosso objetivo assegurar a 
prestação contínua do Serviço. Contudo, devido à 
natureza da tecnologia móvel que lhe está subjacente, 
é impossível fornecer um serviço totalmente isento de 
falhas ou garantir a todo o momento a cobertura e 
velocidades de ligação, as quais poderão variar 
significativamente devido a fatores como a cobertura de 
rede e a força do sinal. Poderá confirmar a sua 
cobertura em 800 880 516 ou 
internetinthecar.pt@vodafone.com. 
2.6 Periodicamente, a rede e/ou o Serviço poderão 
necessitar de atualização, modificação, manutenção ou 
qualquer outro tipo de intervenção. A Vodafone 
reserva-se o direito de efetuar este tipo de intervenção 
a qualquer momento, reconhecendo e aceitando o 
Cliente que tal intervenção poderá resultar na 
suspensão parcial ou total do Serviço.  
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2.7 A Vodafone desenvolverá todos os esforços 
razoáveis para assegurar ao Cliente o acesso às redes 
de comunicações eletrónicas noutros países 
("roaming"). As redes de comunicações eletrónicas de 
outros países poderão ter limitações em termos de 
qualidade e cobertura. Qualquer acesso a redes fora de 
Portugal dependerá dos acordos existentes entre a 
Vodafone e operadores estrangeiros. Poderá obter 
mais informações sobre as redes disponíveis em 800 
880 516 ou internetinthecar.pt@vodafone.com. 

3. Utilização do Serviço 
3.1 O Cliente deverá cumprir os termos e condições 
do presente Contrato, bem como observar as 
instruções da Vodafone e do Fabricante na utilização 
do Serviço. O Cliente é responsável por qualquer 
pessoa que utilize o Serviço através da sua Conta. 
Deverá certificar-se de que quaisquer informações que 
forneça relacionadas com a sua Conta são válidas, 
exatas e atualizadas, devendo comunicar à Vodafone, 
de imediato, qualquer alteração às mesmas. 
3.2 O Cliente não deverá utilizar o seu cartão SIM, a 
sua Conta ou o Serviço para: 

1. qualquer efeito que possa ser considerado 
abusivo, ofensivo, indecente, obsceno, 
ameaçador, ilícito, fraudulento, incómodo ou 
que viole a privacidade ou quaisquer direitos  
de terceiros; 

2. qualquer outra utilização que não esteja em 
conformidade com as políticas de utilização 
responsável definidas por quaisquer redes de 
comunicações  eletrónicas utilizadas; 

3. inflacionar, de forma artificial, o tráfego gerado 
ou enviar comunicações não solicitadas a 
terceiros; ou 

4. qualquer utilização que seja suscetível de ter 
um impacto adverso na utilização de outros 
utilizadores do Serviço. 

3.3 O Cliente não poderá vender a qualquer terceiro 
a totalidade ou qualquer parte do Serviço. 
3.4 O cartão SIM e o respetivo software não são 
propriedade do Cliente, sendo licenciados pela 
Vodafone e/ou pelo Fabricante apenas para utilização 
em conjunto com o Serviço. Se tiver problemas com a 
sua Conta ou com o Serviço ou necessitar de um cartão 
SIM de substituição, deverá contactar o serviço de 
apoio ao cliente em 800 880 516 ou 
internetinthecar.pt@vodafone.com. 
3.5 O Cliente poderá utilizar o Serviço para aceder à 
internet. A Vodafone não aceita qualquer 
responsabilidade por quaisquer conteúdos ou serviços 
aos quais o Cliente possa aceder ou ações que possa 
adotar com base em tais conteúdos ou serviços. Será 
da inteira responsabilidade do Cliente avaliar a 
exatidão, completude, valor e integridade de quaisquer 
conteúdos aos quais aceda mediante a utilização do 
Serviço. Se o Serviço for utilizado por menores de 
idade, será da inteira responsabilidade do Cliente a 
aplicação de filtros de controlo de conteúdo adequados 
(controlo parental). 

3.6 A experiência de internet disponibilizada será a 
experiência de internet geralmente disponível no seu 
país e não a do país no qual se encontrar em viagem. 
Poderão ser aplicadas restrições de utilização ou 
acesso a determinados conteúdos através do Serviço 
(e.g. em caso de utilização ilícita do Serviço, acesso 
ilícito a conteúdos ou utilização de aplicações que, pelo 
seu tipo, natureza ou características coloquem em 
causa a integridade da rede, ordens de bloqueio de 
acesso a conteúdos/sites emitidas por entidades 
competentes, etc). Não obstante, o saldo do seu Pacote 
de Dados poderá ser descontado na sequência das 
tentativas de acesso a conteúdos que se encontrem 
bloqueados. 
3.7  O Cliente será responsável por assegurar que 
todos os dispositivos ligados à internet através do 
Serviço dispõem de proteção antivírus adequada e 
atualizada.   

4. Pagamento 
4.1 Se aplicável, o Período Experimental ser-lhe-á 
fornecido sem custos. 
Poderá proceder ao pagamento do Serviço através da 
aquisição de Pacotes de Dados utilizando o seu cartão 
de crédito, cartão de débito ou através de qualquer 
outro método de pagamento que venha a estar 
disponível. Os Pacotes de Dados serão creditados na 
sua Conta.  
4.2 Sempre que utilizar o Serviço, o saldo do Pacote 
de Dados registado na sua Conta será deduzido de 
acordo com o volume de dados consumido. 

5. Perda do cartão SIM 
5.1 Em caso de perda ou roubo do cartão SIM ou em 
caso de acesso não autorizado à sua Conta, o Cliente 
deverá contactar de imediato a Vodafone para evitar 
que o cartão SIM ou a respetiva Conta continuem a ser 
utilizados, comprometendo-se a colaborar com a 
Vodafone nas verificações de segurança ou quaisquer 
outras que se afigurem razoáveis. 
5.2 Nas circunstâncias descritas no ponto 5.1 acima 
ou no caso de vender o veículo automóvel, o Cliente 
poderá continuar a utilizar a sua Conta e os Pacotes de 
Dados registados na mesma através de um cartão SIM 
instalado noutro veículo equipado com hardware e 
software compatíveis. Se o Cliente não aceder à sua 
Conta através de um veículo compatível, quaisquer 
Pacotes de Dados registados na mesma expirarão 
conforme descrito no ponto 2.4 acima, não sendo a 
Vodafone responsável pelo reembolso de quaisquer 
créditos de dados não utilizados atribuídos à sua Conta. 

6. Suspensão e cessação do contrato 
6.1 A Vodafone poderá suspender, restringir ou 
interromper o fornecimento do Serviço (na totalidade ou 
em parte) e/ou terminar o presente Contrato nas 
seguintes circunstâncias: 
1. Se considerar que o cartão SIM, a Conta do Cliente 

ou o Serviço estão a ser utilizados de forma não 
permitida nos termos do presente Contrato.  

2. Se o Cliente alterar ou tentar remover o cartão SIM 
do veículo no qual foi instalado. 
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3. Se considerar que o direito à utilização de qualquer 
palavra-passe, relacionada com a utilização do 
Serviço, do cartão SIM ou da sua Conta, foi obtido 
de forma não autorizada, ilegal, imprópria ou 
fraudulenta.  

4. Em caso de incumprimento pelo Cliente das 
disposições deste contrato.  

5. Se o Cliente fizer (ou permitir que seja feita) alguma 
coisa que a Vodafone considere que pode 
prejudicar ou afetar o funcionamento ou segurança 
da rede ou do Serviço.  

6. Se a Vodafone ficar permanentemente 
impossibilitada de fornecer o Serviço. 

7. Numa emergência, por motivos operacionais ou 
para a própria segurança do Cliente. 

8. Caso determinado por lei ou por uma entidade 
competente. 

9. Se qualquer das informações fornecidas pelo 
Cliente no formulário de registo se revelar ou tornar 
incorreta. 

6.2 Com exceção dos casos em que os serviços 
sejam suspensos porque o Cliente optou por não 
adquirir Pacotes de Dados adicionais, a Vodafone 
avisará o Cliente, com a devida antecedência, sempre 
que proceder à suspensão, restrição ou terminação da 
utilização do Serviço. 
6.3 A Vodafone reserva o direito de terminar a 
utilização do Serviço durante o Período Experimental 
se o Cliente transferir a propriedade do veículo durante 
esse período. 
6.4 Se o Cliente pretender terminar o presente 
Contrato deverá contactar o serviço de apoio ao cliente 
800 880 516 ou internetinthecar.pt@vodafone.com. A 
Vodafone não será responsável por reembolsar o 
Cliente por quaisquer Pacotes de Dados não utilizados 
(na totalidade ou em parte), salvo se o Cliente, 
enquanto Consumidor, exercer o seu direito de livre 
resolução do Contrato no prazo de 14 dias após a 
celebração do mesmo, nos termos estabelecidos no 
ponto 6.5 abaixo.  
6.5 Nos contratos celebrados no domicílio ou à 
distância, o Cliente dispõe de um prazo de 14 (catorze) 
dias, a contar da celebração do contrato para proceder 
à resolução do mesmo, nos termos previstos no 
Decreto-Lei nº 24/2014, de 14 de fevereiro, 
considerando-se este direito exercido através de envio, 
naquele prazo, de uma comunicação escrita ou 
qualquer outra declaração nesse sentido, a comunicar 
à Vodafone o exercício daquele direito.  
6.6 O Cliente pode solicitar à Vodafone que a 
prestação do Serviço se inicie durante o prazo de livre 
resolução.  
6.7 Se após ter solicitado a prestação imediata do 
Serviço, o Cliente exercer o seu direito de livre 
resolução no prazo referido no ponto 6.5 acima, terá 
direito ao ser reembolsado em montante proporcional 
ao volume de dados que não tenha sido utilizado até ao 
momento da comunicação da resolução.  

6.8 Nos ternos da lei, o direito de livre resolução do 
contrato e consequente direito de reembolso das 
quantias despendidas não se aplica no caso de a 
prestação do Serviço já se ter iniciado e o Pacote de 
Dados já ter sido consumido, com o consentimento 
expresso do Cliente nos termos do disposto no ponto 
6.6 acima, e mediante o seu reconhecimento de que a 
sua plena execução constitui exceção ao direito de livre 
resolução. 

7. Alterações 
7.1 A Vodafone reserva-se o direito de alterar a 
forma de prestação do Serviço, suspendê-lo ou 
extingui-lo a qualquer momento, podendo, ainda, fazer 
alterações ou introduzir novos termos no presente 
Contrato a qualquer momento. Quaisquer alterações ao 
presente Contrato serão comunicadas ao Cliente com 
a antecedência de um mês relativamente à data de 
entrada em vigor das referidas alterações.  
7.2 Ao continuar a utilizar o Serviço, o Cliente 
concorda com as alterações referidas no ponto 7.1. 
acima. Se não concordar com alguma destas 
alterações, o Cliente não será obrigado a continuar a 
utilizar o Serviço. 

8. Responsabilidade e exclusões  
8.1 A Vodafone não se responsabiliza por quaisquer 
danos ou prejuízos, diretos ou indiretos (e.g. lucros 
cessantes, perda ou corrupção de dados ou 
conteúdos), motivados pela falha ou deficiência na 
prestação do Serviço que não lhe sejam diretamente 
imputáveis a título de dolo ou culpa grave. 
8.2 Sem prejuízo do disposto no número anterior, a 
Vodafone não se responsabiliza pelos atos, omissões 
ou erros na prestação do Serviço que resultem de atos 
dos seus representantes, agentes, auxiliares, ou de 
quaisquer outras pessoas que a Vodafone utilize para 
o cumprimento das suas obrigações, salvo em caso de 
dolo ou culpa grave.  
8.3 O Cliente reconhece que as transmissões de 
dados em rede apenas beneficiam de uma fiabilidade 
técnica relativa, tratando-se de redes heterogéneas, de 
características e capacidades técnicas diversas, que 
estão, por vezes, saturadas em determinados períodos 
do dia. 
8.4 O Cliente aceita e reconhece que a Vodafone 
não terá qualquer responsabilidade sobre os dados e 
conteúdos acedidos ou transmitidos através da 
utilização do Serviço.  
8.5 Os conteúdos disponibilizados ou acedidos ao 
abrigo do serviço estão protegidos por direitos de 
propriedade intelectual, designadamente direitos de 
autor e/ou direitos conexos. A utilização de qualquer 
conteúdo a que o Cliente tenha acesso através do 
Serviço é da inteira responsabilidade do Cliente, 
devendo este respeitar os direitos de autor, de 
propriedade industrial ou qualquer outro direito de 
terceiros, sendo a sua utilização regida por esses 
direitos, salvo menção explícita em contrário. 
8.6 Enquanto consumidor, os termos deste contrato 
não afetarão quaisquer direitos que possa ter nessa 
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qualidade e que, ao abrigo da lei, não possam ser 
excluídos.  

9. Informação pessoal 
9. A Vodafone e as empresas do Grupo envolvidas na 
prestação do serviço poderão recolher e utilizar as 
seguintes categorias de dados pessoais para as 
seguintes finalidades: 
9.1.1 Quando se registar no Serviço, será recolhida a 
informação relacionada como o seu nome, morada e 
dados de contato, para configurar a sua conta do 
Serviço. 
9.1.2 No formulário específico para o efeito será 
recolhida alguma informação relativa a pagamentos, tal 
como o cartão de crédito ou dados bancários, para que 
possa pagar o Serviço. 
9.1.3. Sempre que acede à sua conta do Serviço, 
iremos tratar o seu username e password para 
proceder à autenticação do utilizador.  
9.1.4 Quando usar o Serviço, a nossa rede irá gerar 
informação sobre essa utilização, a qual será utilizada 
para: 
9.1.4.1 Prestar e faturar o Serviço. 
9.1.4.2 Aferir se o Serviço está a funcionar 
corretamente e planear melhorias e atualizações que 
sejam consideradas necessárias. 
9.1.4.3 Monitorizar a qualidade e a segurança da rede, 
bem como dos nossos sistemas IT. 
9.1.4.4 Disponibilizar aos serviços de emergência, em 
caso dessa necessidade, os dados relativos à sua 
localização aproximada. 
9.1.5 Poderemos ainda utilizar as informações acima 
indicadas para detetar tendências e padrões na 
utilização do Serviço, informa-lo das nossas 
campanhas de marketing e enviar-lhe mensagens 
sobre produtos e serviços que possam ser do seu 
interesse, caso tenha autorizado essa utilização no 
campo assinalado para o efeito.  
9.2 A Vodafone também poderá partilhar as suas 
informações com o Fabricante para que este nos possa 
ajudar a concretizar qualquer uma das finalidades 
acima indicadas, mas apenas na medida do necessário 
à prestação do Serviço. 
9.3. Ao celebrar o presente Contrato, o Cliente confirma 
que as informações fornecidas no formulário de registo 
se encontram corretas. Se se verificarem alterações às 
informações fornecidas durante o processo de registo, 
por favor notifique-nos, seguindo as instruções 
constantes do Portal para o efeito.   

10. Política de Utilização Responsável 
de Roaming 

10.1 A Vodafone poderá monitorizar a utilização do 
Serviço em roaming a fim de prevenir uma utilização 
abusiva ou anómala do mesmo, nomeadamente por 
forma a assegurar que a utilização do Serviço é 
compatível com o plano tarifário do Cliente e que 
cumpre com a Política de Utilização Responsável de 
Roaming.  
10.2 O Cliente estará em violação da Política de 
Utilização Responsável de Roaming se, em quaisquer 

dois meses (durante um período de três meses 
consecutivos), mais de 80% da utilização do Serviço 
ocorrer num país que não seja o país de origem do 
Cliente (país onde o Cliente se registou inicialmente no 
Serviço).  
10.3 Se o Cliente ultrapassar este limite a Vodafone 
poderá contactá-lo por forma a determinar qual a causa 
da situação e propor uma solução alternativa ou adotar 
outras ações que entenda serem adequadas à 
resolução da questão e a assegurar que a Conta do 
Cliente é registada no país de origem correto. Tais 
ações poderão incluir a suspensão da Conta do Cliente, 
o reembolso do Cliente em montante proporcional ao 
volume do Pacote de Dados ainda não utilizado e 
solicitação de registo do Serviço no país de origem do 
Cliente (país onde o Serviço é maioritariamente 
utilizado pelo Cliente). 
10.4  Se o Cliente mudar a sua residência/sede para 
outro país, deverá contactar o serviço de apoio ao 
cliente da Vodafone para efetuar o registo de uma nova 
conta nesse país. De notar que os Pacotes de Dados 
não são transferíveis de uma conta para outra.  

11. Disposições diversas  
11.1 O não exercício, por qualquer das Partes, dos 
direitos e faculdades emergentes do presente contrato 
em caso algum significará renúncia a tais direitos ou 
faculdades ou acarretará a sua caducidade, pelo que 
os mesmos se manterão válidos e eficazes não 
obstante o seu não exercício. 
11.2 Se necessitar de apoio técnico na utilização do 
Serviço, contacte o serviço de apoio ao cliente 800 880 
516 ou internetinthecar.pt@vodafone.com. 
11.3 Se necessitar de apoio ou assistência ao cliente 
relativamente aos serviços ou caso pretenda 
apresentar uma reclamação, contacte o serviço de 
apoio ao cliente 800 880 516 ou 
internetinthecar.pt@vodafone.com. 
11.4  Para a resolução dos conflitos de consumo 
resultantes da prestação do Serviço pela Vodafone, é 
competente o Tribunal Arbitral de um Centro de 
Arbitragem de Conflitos de Consumo a que a Vodafone 
tenha aderido, nos termos do respetivo regulamento, 
sem prejuízo do recurso aos Tribunais Judiciais, nos 
termos da Lei. Atualmente, a Vodafone tem adesão 
plena aos seguintes centros: Centro de Arbitragem de 
Conflitos de Consumo de Lisboa 
(http://www.centroarbitragemlisboa.pt/), Centro de 
Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale do Ave 
(http://www.triave.pt/), Centro de Informação, Mediação 
e Arbitragem de Consumo de Braga 
(http://www.ciab.pt/pt/), Centro Nacional de Informação 
e Arbitragem de Conflitos de Consumo 
(http://www.arbitragemdeconsumo.org/), Centro de 
Arbitragem de Conflitos de Consumo do Distrito de 
Coimbra 
(http://www.centrodearbitragemdecoimbra.com), 
Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de 
Conflitos de Consumo do Algarve 
(http://www.consumoalgarve.pt) e Centro de 
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Informação de Consumo e Arbitragem do Porto 
(http://www.cicap.pt). 
11.5 O presente contrato é regido pela lei portuguesa. 
 
Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A.  
Av. D. João II, nº 36, Parque das Nações 
1998 – 017 Lisboa 
Portugal  


