
Valores sem IVA Tarifários Descontinuados Vodafone Business 

Planos PRO - (até Outubro 2016) 

Pro Pro + 

€14,92/mês €25,90/mês 

600 MB Internet no 

telemóvel
1 GB Internet no telemóvel 

120 min/sms
para todas as redes em Portugal

Chamadas, SMS e 

MMS a €0 

para a Rede Vodafone e Redes 

Fixas

120 min/sms
para outras redes Nacionais

VANTAGENS: 

 Fidelize os tarifários PRO e opte por créditos em comunicações ou por melhores condições na aquisição

de equipamentos.

 Os dados incluídos nos planos Pro permitem o acesso ao serviço Blackberry (BIS) sem custos adicionais.

 Saiba quantos MB já utilizou do seu pacote de dados na página MyVodafone também disponível em aplicação

para smartphones. 



Valores sem IVA Tarifários Descontinuados Vodafone Business 

Condições Gerais 

 Aos valores apresentados acresce IVA à taxa em vigor;

 Nos casos em que o pacote do tarifário inclua minutos e SMS, um SMS é valorizado como um minuto;

 O valor da chamada é arredondado ao cêntimo mais próximo;

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

internacionais e de 10 KB nos acessos de dados;

 Em caso de desactivação não há lugar ao reembolso de minutos não utilizados;

 Condições sujeitas a alterações.

 Custos associados aos serviços subscritos: custo de ativação €48,78/número; custo de portabilidade €16,26/número. 

Mediante contrato permanência mínimo de 24 meses, beneficie da ativação e portabilidade gratuitamente;

 Para mais informações sobre os níveis de qualidade de serviço oferecido, clique aqui.

Pacotes de Minutos/SMS e Dados 

 Os minutos ou SMS não utilizados não transitam para o mês seguinte;

 Os pacotes de minutos/SMS não incluem comunicações internacionais, de roaming nem nacionais efectuadas para 

serviços especiais (nomeadamente serviços informativos, utilitários, etc.);

 O tráfego de dados incluído é válido em território nacional e não aplicável em roaming. Passado o limite de dados 

incluídos, são taxados €2,43 por cada 200MB adicionais que podem ser utilizados até ao final do ciclo de facturação;

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

as tarifas apresentadas. Quando não apresentadas acima aplicam-se as "Restantes Tarifas" disponíveis 

 Tarifas base de Roaming

Limite das Tarifas de 0 cêntimos 

 Pro +: A tarifa de 0 cêntimos para a rede Vodafone e rede fixa nacional é valida até ao máximo mensal de 5000 minutos, 

SMS ou MMS. Passado esse limite as chamadas são taxadas a €0,165/minuto;

 A Vodafone reserva o direito de aplicar medidas restritivas à utilização das tarifas a 0€ (voz e SMS), caso se verifique uma 

utilização manifestamente excessiva face à média de utilização observada pelos demais clientes, potenciando dessa 

forma a degradação da qualidade do serviço dos restantes ou a integridade da própria rede;

Outras Comunicações 

 As tarifas apresentadas não contemplam comunicações realizadas para os números ou serviços especiais e efectuadas 

para Serviços de Valor Acrescentado baseados no envio de mensagens. A taxação destes serviços pode ser consultada 

no site da Vodafone em ne. 

 Às comunicações de Roaming aplicam-se as tarifas em vigor 

  As tarifas apresentadas não contemplam comunicações realizadas para os números ou serviços especiais e efetuadas 

para Serviços de Valor Acrescentado baseados no envio de mensagens. A taxação destes serviços pode ser consultada 

no site da Vodafone em vodafone.pt/business.html.
 As tarifas apresentadas não contemplam chamadas para números de serviços especiais de outros operadores. A taxação 

destes serviços pode ser consultada no site da Vodafone em vodafone.pt/business.html.. 

Política de utilização responsável 

 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.

Mais Informações 

 Para mais informação sobre estas e outras ofertas Vodafone, consulte o site https://www.vodafone.pt/business.html, 
ligue para o 16 9 14 (disponível todos os dias úteis, das 9h às 20h), custo aplicável, ou dirija-se a uma loja empresarial.


