
 
 

 

Oferta em vigor até Outubro de 2016 

 

Valores sem IVA   
Vodafone 

Negócios  

  

  

C2 General 

Tarifários Descontinuados 

Aditivos de Dados Partilhados 
 

Para tarifários Red Biz e Red +  

 Mensalidade 

Aditivo Partilhado 2GB € 8,29 

Aditivo Partilhado 6GB € 16,67 

Aditivo Partilhado 20GB € 46,35 

Aditivo Partilhado 60GB € 108,15 

Aditivo Partilhado 100GB € 180,25 
 

Características:  

1. O tráfego de dados incluído é válido em território nacional e em comunicações efetuadas na Zona Espaço 
Económico Europeu.  

2. Após esgotar o pacote de aditivos é aplicada a tarifa de dados incluída no plano de Voz móvel; 
3. Aplicam-se períodos de taxação de 10KB. 

 

Para tarifários ALC Conta, Business Net ou Business ON: 

 Mensalidade 

Opção 2GB € 8,29 

Opção 6GB € 16,67 

Opção 20GB € 46,35 

Opção 60GB € 108,15 

Opção 100GB € 180,25 
 

Características:  

1. O tráfego de dados incluído é válido em território nacional e em comunicações efetuadas na Zona Espaço 
Económico Europeu.  

2. É compatível com a solução BIS. 
3. Passado o limite de dados incluídos, são taxados €0,074 por cada MB adicional. 
4. Aplicam-se períodos de taxação de 10KB. 

 

Controlo de utilização  

Alertas SMS  

 Nos aditivos partilhados, será o decisor da conta quem receberá os alertas de utilização para cada um dos aditivos 

de dados partilhados subscritos aos 75% e 100%. My Vodafone  
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Condições gerais  

 A subscrição destes aditivos de dados apenas é possível para clientes que tenham ou subscrevam planos de voz 

empresarial;  

 O tráfego de dados é válido em território nacional e roaming. O tráfego de dados em roaming apresentado é parte 

do pacote total de dados;  

 Os valores apresentados pressupõem compromisso de permanência de 24 meses;  

 Subscrição com compromisso de permanência 24 meses beneficia de desconto na aquisição de equipamentos 

correspondente ao valor de 4 mensalidades líquidas e 25% de desconto na mensalidade. Este desconto é válido 

durante o respetivo compromisso de permanência;  

 Opções sem fidelização ou quando esta for inferior a 24 meses a subsidiação e/ou desconto 25% na mensalidade 

não são aplicáveis. Na opção sem fidelização o aditivo é renovado mensalmente;  

 No momento de ativação, o pacote de Dados do aditivo subscrito é atribuído na integra assim como a respetiva 

mensalidade.  

 Os aditivos partilhados podem ser empilhados, ou seja, na mesma conta podem ser subscritos mais que um aditivo 

partilhado;  

 Os aditivos partilhados respeitam a regra de subscrição: relação mínima de 1 aditivo por cada 5 serviços, ou seja, 

a subscrição de apenas um aditivo para mais de 5 serviços não é possível;  

 Os aditivos partilhados são compatíveis com a oferta Red mas terá de existir um 1º cartão RED Biz na conta; 

 Nas comunicações Nacionais e em roaming são aplicados períodos de taxação de 10Kb;  

 A velocidade de todos os aditivos é a máxima em 3G, se o Utilizador tiver condições para 4G (USIM e 

equipamento) pode ativar o 4G gratuitamente;  

 Todos os aditivos permitem VOIP;  

 Os MB incluídos não transitam para o mês seguinte e em caso de desativação não há lugar ao reembolso de 

eventuais MB não utilizados;  

 Roaming - Países da União Europeia incluídos: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, 

Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Gibraltar, Guadalupe - Antilhas Francesas, Guiana 

Francesa, Grécia, Holanda, Hungria, Ilhas Alands, Ilhas Faroé, Ilhas Reunião e Mayotte, Irlanda, Islândia, Itália, 

Liechtenstein, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Martinica, Noruega, Polónia, Reino Unido, República Checa, 

Roménia, São Bartolomeu, San Marino, St Martin - Antilhas Francesas e Suécia;  Valores sem IVA;  Condições 

sujeitas a alterações; 


