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Como funcionam 

 

Os Tarifários Individuais são tarifários de internet móvel com fatura mensal (pós-pagos) para cada um dos 

colaboradores da sua empresa. 

Ideais para colaboradores que fazem uma utilização regular e intensiva da internet móvel nos seus tablets ou 

portáteis. 

 

Um tarifário por colaborador 
Faça uma gestão de custos utilizador a utilizador, escolhendo os pacotes que melhor se adaptam a cada um. 

 

Estão prontos a usar 
Basta ligar o computador (instalação automática Plug&Play).  

 

Para usar em qualquer lado 
Os Tarifários Individuais de internet móvel podem ser usados em todo o lado, dentro e fora do escritório, sem 

custos adicionais. 

 

Descontos em equipamentos 
Ao aderir a um Tarifário Individual de internet móvel, tem descontos em tablets, pens e hotspots 4G. 

 

Pode enviar SMS diretamente do computador 
 

Pode usar a aplicação Vodafone Mobile Broadband para enviar SMS diretamente do seu computador para 

números fixos ou móveis nacionais, por apenas 18,5 cêntimos. 
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O que está incluído 

 

Navegação na internet 
Acesso ao email, a documentos e a outros serviços online, com internet à velocidade máxima 4G (300 Mbps). 

Os Tarifários Individuais permitem chamadas de voz através da internet (VoIP). 

 

Acesso à rede 4G 
Navegue com as velocidades da rede 4G sem custos adicionais. Para usar a rede 4G, precisa de um cartão SIM e 

de um tablet ou router compatíveis com esta tecnologia. 

Para ativar o 4G no seu Tarifário Individual, ligue 16 9 14. 

 

Os GB que não usar não acumulam para o mês seguinte 
Os GB incluídos nos Tarifários Individuais que não forem utlizados não podem: 

 ser usados na mensalidade seguinte 

 reembolsados se desativar o seu Tarifário Individual. 

 

  Tarifários disponíveis 

Existem diferentes tarifários, para diferentes consumos de internet. Escolha o que melhor se adequa à utilização 

feita pelos seus colaboradores. 

 

O que acontece se gastar os GB disponíveis nos Tarifários Individuais 3 GB ou 7 GB? 

Quando gastar todos os GB disponíveis, recebe automaticamente mais 1 GB por €4,34. Sempre que gastar o 1 

GB extra, ativamos outro. Estes GB são válidos até ao final do seu período de faturação. 

Recebe um SMS de alerta quando: 

 gastar 80% da internet incluída 

 esgotar o limite mensal de internet. 

 

O que acontece se gastar os GB disponíveis no Tarifário Total? 

Se o seu consumo ultrapassar os 15 GB durante a mensalidade do seu tarifário, podemos reduzir a velocidade 

máxima. Esta velocidade vai manter-se até ao início da próxima mensalidade. Nessa altura, volta a navegar à 

velocidade máxima do seu tarifário. 

 

 Velocidade da internet 

 

Todos os tarifários têm velocidades de download até 300 Mbps e upload até 50 Mbps. 

A velocidade máxima da ligação à internet depende: 

 do número de utilizadores que estão ligados à rede 
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 do equipamento (tablet, portátil, pen ou router) que está a usar. 

Quando acede à internet numa zona onde não existe cobertura 4G, garantimos-lhe o acesso à rede 3G à maior 

velocidade possível. Conheça melhor a nossa cobertura 3G e 4G. 

 

 Usar a internet móvel em roaming 

Os tarifários de Internet no Tablet e PC permitem-lhe aceder à internet na maior parte dos países da Europa e 

nos principais destinos do resto do mundo. Antes de viajar, confirme se o país de destino tem cobertura e 

quanto vai pagar pelas suas comunicações. 

 Estes planos estão disponíveis para utilização no Espaço Economico Europeu (EEE), que inclui os países da 

União Europeia, Islândia, Liechtenstein e Noruega, com as mesmas condições que em Portugal. O consumo de 

dados em roaming no Espaço Economico Europeu está sujeito a uma Politica de Utilização Responsável (PUR). 

Pode consumir, do pacote, em roaming um volume de dados equivalente a, pelo menos, o dobro do volume 

obtido dividindo o valor mensal do serviço de internet móvel para tablet/PC pela tarifa máxima de roaming 

regulamentada a nível grossista (sem IVA), até ao limite máximo do pacote nacional. Depois de esgotar a PUR 

será aplicada a tarifa regulada de €0,003/MB, com taxação efetuada ao KB. Exclui comunicações em barcos, 

aviões e por satélites.  

 

Tarifário Mensalidade Dados em Roaming UE 

BLM 3GB €9,32 3,0 GB 

BLM 7GB €13,92 7 GB 

BLM Total €21,89 14,3 GB 

BLM 3GB* €13,39 3,0 GB 

BLM 7GB* €17,99 7 GB 

BLM Total * €25,96 16,9 GB 

*Clientes RED e Tv Net Voz 

Caso o consumo em roaming e presença no Espaço Economico Europeu sejam superiores ao consumo e 

presença em Portugal e noutros países fora do EEE (>50%), nos últimos 4 meses, a Vodafone reserva-se o direito 

de aplicar as seguintes sobretaxas (sem IVA) em roaming no EEE: 

 €0,032/min, para chamadas efetuadas, com taxação aos 30 segundos iniciais e depois ao segundo. 

 €0,01/SMS, para cada SMS enviado 

 €0,0045/MB, para utilização de dados, com taxação ao KB. 

 Para mais informações sobre a taxação de comunicações em roaming clique aqui.  

 

 Controlo de custos 

Através do My Vodafone, pode configurar alertas automáticos ou consultar os GB de internet que já consumiu. 
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Alertas automáticos 

Nos tarifários 3 GB e 7 GB, pode configurar alertas que lhe permitem receber um aviso quando atinge 50% e 

80%. Se quiser, pode desativá-los no My Vodafone. 

Vai receber um alerta quando esgotar o limite mensal de internet. 

 

Consulta de consumos 

Tem duas formas de consulta, através do My Vodafone: 

 aceda ao My Vodafone no computador e escolha "a minha Banda Larga Móvel" 

 use a aplicação para telemóvel e escolha "utilização atual". 

 

 Período de Fidelização 

Não existe um período de fidelização obrigatório. 

Se escolher um Tarifário Individual de internet móvel com fidelização de 12, 24 ou 36 meses, ganha descontos 

para comprar equipamentos. Quanto maior for o período de fidelização, maior é o desconto. 

 

 Condições do serviço 

 

Valores apresentados 

Os valores apresentados não incluem IVA (exceto indicação em contrário). 

O desconto para clientes Red e Tv Net Voz só é válido se: 

 ◦estes serviços estiverem ativos na data de adesão à internet móvel 

 ◦o período de fidelização da internet móvel for de 12 ou 24 meses. 

 

Comunicações mensais incluídas 

 Os GB consumidos são contados em pacotes de 1 MB. 

 Este tarifário tem um limite máximo de comunicações mensais. A Vodafone reserva o direito de aplicar 

medidas restritivas à utilização do serviço móvel de modo a evitar que seja esgotada a capacidade num 

segmento de rede ou impedir que a capacidade contratada seja ultrapassada, as quais terão um caráter 

excecional, face aos níveis de serviço contratados. Estas medidas visam garantir a integridade da rede 

da Vodafone e uma utilização com qualidade do serviço por parte dos restantes utilizadores, sendo 

temporárias e equitativas relativamente aos diferentes utilizadores com o mesmo tarifário/pacote. 

 

Níveis de qualidade do serviço 

 Conheça os níveis de qualidade deste serviço. 
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Outras informações 

 A ativação tem um custo de €48,78/número. Beneficie da ativação gratuitamente mediante contrato 

de permanência mínimo de 24 meses.  

 As condições deste serviço podem ser alteradas de acordo com a legislação aplicável. 

 Conheça as condições gerais deste serviço. 


