
C2 General

24 meses (1) 12 meses (2) 6 meses (2) 0 meses (3) 24 meses (1) 12 meses (2) 6 meses (2) 0 meses (3)

Mensalidade €10,40 €12,56 €14,71 €15,78
€13,80

€10,40 durante 3 

meses

€15,24 €18,10 €19,18

Custo de Ativação    €63    €63

Dados Móveis 5 GB 10 GB

Min/SMS 1.000 2.000

Upgrade Min/SMS +2.000 min/sms por +€2 +2.000 min/sms por +€2

Oferta de adesão 
3 meses

HBO Max 


Spending Limits √ √

Mensalidade após fidelização €15,78 €19,18

Vodafone Madeira

(1) Vodafone Madeira com período de fidelização (24 meses): inclui um desconto de €1/mês com adesão à fatura eletrónica e o benefício da ativação de €63.

• Outras opções de períodos de fidelização:
(2) Vodafone Madeira com período de fidelização (12 ou 6 meses): inclui um desconto de €1,07/mês para fidelizações de 6 meses; de €3,22/mês e de €3,97/mês para fidelizações de 12 meses, nos tarifários Vodafone Madeira 5GB e 
Vodafone Madeira 10GB, respetivamente, sobre a mensalidade sem fidelização; um desconto de €1/mês com adesão à fatura eletrónica; e os benefícios da ativação de €63.
(3) Vodafone Madeira sem período de fidelização (0 meses): com mensalidade de €15,78 no tarifário Vodafone Madeira 5GB e de €19,18 no tarifário Vodafone Madeira 10GB e com custo de ativação de €63;

As chamadas e SMS incluídos estão sujeitos a uma política de utilização responsável de 1.000 min/SMS ou 2.000 min/SMS para todas as redes nacionais e em roaming no Espaço Económico Europeu e Reino Unido. A partir desse valor aplica-se 
€0,122/min/SMS. Não inclui MMS, videochamada, chamadas para números especiais (808, 707 e 760) e apoio a clientes. Os dados móveis são válidos para tráfego nacional e em roaming no Espaço Económico Europeu e Reino Unido. Uma vez 
esgotado o volume de dados incluído no seu tarifário aplica-se a tarifa de €2,96 por cada 200MB de dados. Os valores não utilizados não transitam para o mês seguinte. Períodos de taxação de 60 segundos, após o primeiro minuto, e de 10 KB no 
acesso à internet. Não inclui MMS, videochamada, chamadas para números especiais (808, 707 e 760) e apoio a clientes.

Os valores mencionados incluem IVA à taxa de 22%.


