
 

Planos Business 

Oferta em Vigor até Junho de 2017 

Business Total Net 

Todas as Redes 

Portugal e Espanha 

Email e Internet no 

Telemóvel 

Chamadas 

Intraconta 
Valor Mensal 

Preço por cada pacote de 200 

min + 200 MB adicionais 

200 min 200 MB 

€ 0 

€ 29,00 

+ € 9,23 por utilizador 
€ 29,00 

1200 min 1,2 GB 
€ 167,04 

+ € 9,23 por utilizador 
€ 27,84 

2200 min 2,2 GB 
€ 287,32 

+ € 9,23 por utilizador 
€ 26,12 

3200 min 3,2 GB 
€ 399,36 

+ € 9,23 por utilizador 
€ 24,96 

6200 min 6,2 GB 
€ 719,51 

+ € 9,23 por utilizador 
€ 23,21 

 

Taxação de minutos para além dos incluídos no pacote de minutos: até 1000 minutos - € 0,166 || até 2000 minutos - € 0,160 || até 

3000 minutos - € 0.150 || até 6000 minutos - € 0,144 || acima de 6000 minutos - € 0.134 

As comunicações entre números da mesma conta são taxadas a 0 cêntimos até ao limite máximo de 5.000 minutos/sms. Após 

esgotado este pacote as chamadas para números móveis intraconta serão taxadas a €0,061/min ou sms. As comunicações 

intraconta para além do pacote são sempre cobradas à parte, mesmo que existam minutos/sms disponíveis para as redes móveis e 

fixas, nacionais e Espanha. As SMS e MMS serão taxadas a €0,119 e € 0,407, respetivamente. Preço por MB adicional € 0,079.  

 

 

 

Business 91 Net 

Outras Redes 

Móveis 

Email e Internet 

no Telemóvel 

Vodafone, Intraconta 

e Rede Fixa 
Valor Mensal 

Preço por cada pacote de 200 

min + 200 MB adicionais 

100 min 200 MB 

€ 0 

€ 23,21 

+ € 17,41 por utilizador 
€ 23,21 

600 min 1,2 GB 
€ 132,24 

+ € 17,41 por utilizador 
€ 22,04 

1100 min 2,2 GB 
€ 229,90 

+ € 17,41 por utilizador 
€ 20,90 

2100 min 4,2 GB 
€ 414,33 

+ € 17,41 por utilizador 
€ 19,73 

3100 min 6,2 GB 
€ 539,71 

+ € 17,41 por utilizador 
€ 17,41 

 

Taxação de minutos para além dos incluídos no pacote de minutos: até 500 minutos - € 0,255 || até 1000 minutos - € 0.242 || até 

2000 minutos - € 0,239 || até 3000 minutos: € 0.227 || acima de 3000 minutos: € 0.201. 

As comunicações para a rede Vodafone e Rede Fixa de Portugal são taxadas a 0 cêntimos até ao limite máximo de 5.000 

minutos/sms.  Após esgotado este pacote as chamadas para números móveis intraconta serão taxadas a €0,061/min e as 

comunicações para a rede Vodafone e Redes Fixas nacionais terão um custo de €0,140/min. As comunicações intraconta para além 

do pacote são sempre cobradas à parte, mesmo que existam minutos/sms disponíveis para as redes móveis e fixas, nacionais e 

Espanha.  As SMS e MMS serão taxadas a €0,119 e € 0,407, respetivamente. Passado o limite de dados incluídos, são taxados €0,079 

por cada MB adicional. 

 

 

 

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.  

Preços e condições sujeitos a alterações nos termos da lei aplicável. 



 

Condições Gerais 

 Aos valores apresentados, acresce IVA à taxa em vigor;  

 Cada número/serviço tem um período de fidelização de 24 meses que se inicia na data em que é subscrito.  

 Valores apresentados por minuto e arredondados ao cêntimo mais próximo;  

 Tem que ser ativado, pelo menos, um bloco por cada utilizador;  

 Os minutos, sms e MB não utilizados não transitam para o mês seguinte e no caso de desativação não existirá lugar ao reembolso de minutos, 

sms e MB;  

 Nos pacotes de minutos partilhados, os minutos são consumidos por ordem de realização de chamadas;  

 As chamadas Intraconta não descontam nos pacotes de minutos;  

 Caso o cliente pretenda poderá adicionar um aditivo de e-mail e internet para cada um dos números da conta, que irá ser utilizado com 

prioridade face ao pacote de dados incluído na conta; 

 Os planos Business Total Net e Business 91 Net permitem a utilização de voz sobre IP (VOIP);  

 A integração entre o GSM e o Fixo é compatível para os seguintes produtos: Voz + Internet, Voz fixa Plus e One Net. As comunicações 

originadas no fixo que serão descontadas no pacote de minutos do GSM serão as mesmas que estiverem incluídas nesse mesmo pacote. No 

caso do tarifário Business 91 Net, as comunicações originadas no fixo para a rede Vodafone serão taxadas de acordo com o tarifário existente 

no fixo.  

 Aplicados períodos de taxação de 30 segundos, após um período inicial de 60 segundos, para todas as redes nacionais e internacionais e de 

10KB nos acessos de dados;  

 Os minutos ou SMS utilizados que excederem o pacote ou que nele não estiverem incluídos, são taxados de acordo com as tarifas 

apresentadas na página referente a Restantes Tarifas.  

 Para saber os preços das comunicações não incluídas, consulte: chamadas para números de serviços especiais de outros operadores e 

serviços de valor acrescentado. 

 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. 

 Condições sujeitas a alterações. 

 

 

 


