
 
 

 

 

Valores sem IVA Tarifários Descontinuados Vodafone Negócios        

Planos Red - (até Fevereiro de 2016) 

 

Mensalidade 

 Red  

200MB 

 Red  

500MB 

 Red 

1GB 

 Red  

3GB 

 Red  

5GB 

 Red  

15GB 

1º Cartão €30,00 €32,43 €34,06 €40,56  €42,19  €51,13 

Cartão Adicional €16,18* €18,61* €20,24* €26,74*  €28,37*  €37,31* 

* Preço especial por número adicional (até um máximo de 3 números adicionais com preço 

especial) 

 

 

Condições com desconto 

 

Caso não pretenda condições especiais na aquisição de equipamentos, usufrua de um 

desconto adicional €8,13 na mensalidade de até 4 números (máximo). 

 

Mensalidade**  Red  

200MB 

 Red  

500MB 

 Red 

1GB 

 Red  

3GB 

 Red  

5GB 

 Red  

15GB 

1º Cartão €21.87 €24.30  €25.93 €32.43 
 €34.06  €43.0

0 

Cartão Adicional €8.05 €10.48 €12.11 €18.61 
 €20.24  €29.1

8 

** Estas as condições pressupõem um período contratual mínimo de 24 meses. 

  



 
 

 

 

Valores sem IVA Tarifários Descontinuados Vodafone Negócios        

Condições Gerais 

Condições Gerais dos Planos Red 

Condições Gerais Planos Red  

• As condições apresentadas pressupõem um período contratual mínimo de 12 meses, como contrapartida das 

condições comerciais e/ou da subsidiação que pode ser utilizada para aquisição de equipamentos e/ou como 

crédito a aplicar na fatura de comunicações. 

• Os descontos apresentados são válidos durante o periodo contratual. 

• A campanha de desconto adicional €8,13 na mensalidade Red é valida até um máximo de 4 descontos por NIF 

e pressupõe um período contratual mínimo de 24 meses, durante a qual são válidos os descontos. 

• Valores apresentados por minuto/mensagem escrita, 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 10KB nos acessos de dados; 

• Os planos Red permitem a utilização de voz sobre IP (VoIP); 

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

• Condições sujeitas a alterações. 

• 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 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 no plano Red 200MB, e €2,03 por cada 100MB 

adicionais nos planos Red500MB, Red1GB, Red3GB, Red5GB e Red15GB, 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 Outras Tarifas. 

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

 

Política de utilização responsável 

• Comunicações nacionais incluídas: 5000 minutos/SMS para a rede Vodafone (incluindo Intraconta) e redes 

fixas nacionais, 2000 minutos/SMS para outras redes nacionais. Passados estes limites as chamadas e SMS são 

taxadas a €0,092/minuto/SMS. 

• 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 

• A inclusão de um número Vodafone Red na comunidade, que permite a Clientes com planos Vodafone 

Extreme, e na comunidade Yorn, que inclui Yorn W, Yorn Power Study ou Yorn Extravaganza, falarem a 0 cênt. 

para esse número, apenas fica completa 48 horas após a subscrição do plano Red; 

• O serviço Vodafone Easy Roaming encontra-se activo por defeito nos planos Vodafone Red, excepto na opção 

multi-equipamento. São aplicadas as restantes condições do serviço Vodafone Easy Roaming a consultar aqui; 

• 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 consultadaaqui. 

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

 


