
 

 

C2 General 

Vodafone Net Voz Fixa (até 31 de dezembro de 2015) 

Oferta com adesão a serviço fixo “Stand alone” *: 

 

Oferta com adesão conjunta a Serviços Móveis*: 

 

 

Notas: 

• Período Contratual Mínimo: A adesão a qualquer serviço NET VOZ Fixa implica um período 
contratual mínimo de 24 meses. 

• Desconto Oferta com adesão a serviço fixo ‘Stand Alone’: Corresponde a um desconto de 
50% válido durante o período Contratual Mínimo de 24 meses 

• Equipamentos: incluídos na oferta. 

• Oferta NET VOZ Fixa 3G/4G com PUR de Dados de 100 GB: 
A Vodafone reserva o direito de aplicar medidas restritivas à utilização do Serviço de 
Banda Larga Móvel, se o tipo ou volume de utilização de um cliente potenciar a 
degradação da qualidade de serviço dos restantes ou a integridade da sua rede. No âmbito 
destas medidas, e no que reporta ao volume de utilização, a Vodafone reserva o direito de, 
após verificado um consumo acumulado de 100 GB no respetivo período de faturação 
mensal, reduzir temporariamente e até ao final desse período a velocidade de serviço 
disponível ao Cliente. 

• Voz fixa:  

a) Chamadas incluídas para as Redes Fixas Nacionais 24h/dia com um limite de 3.000 
minutos. Rede Fixa: 5 cent, /min Vodafone: 13,8 cent/min, Outras Redes Móveis: 
28,4 cent/min. Taxação ao segundo após o primeiro minuto exceto para as redes 
de satélite que é de 30 segundos após o primeiro minuto. Às chamadas para 
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números fixos não geográficos (70x, 80x, …) é aplicado o tarifário definido para o 
número. 

b) Chamadas incluídas para as Redes Fixas Internacionais de 30 países das 21 às 9h, 
Fins de Semana e feriados nacionais 24h/dia, com um limite de 1.000 minutos. 

• Destinos internacionais Fixo: África do Sul, Alemanha, Andorra, Austrália, Áustria, Bélgica, 
Chile - exceto AudioText [CHILAUDX] e Chile - Easter, Telcoy, Rural [CHILCOY], Croácia, 
Dinamarca, Eslováquia, Espanha, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Japão, 
Luxemburgo, Noruega, Perú, Polónia, Reino Unido, República Checa, Suécia, Suíça, 
Venezuela. Fixo e Móvel: Alasca, Canadá, China (exclui Macau e Hong Kong), EUA, Hawai. 

• Chamadas para destinos internacionais fora do pacote 1000 minutos noites e fds: 

 

• Instalação, Ativação e Portabilidade: A Instalação e a Ativação são gratuitas (Instalação: 
€65,04 e Ativação: €16,26). Portabilidade gratuita (€16,26) 

• As chamadas para a rede nómada (3x) são consideradas como chamadas para a rede fixa 
nacional, sendo gratuitas nos casos em que o tarifário inclua chamadas gratuitas para a 
rede fixa nacional. 

• Subscrições de serviços Net Voz Fixa terão de respeitar as seguintes condições: 
a) Só é possível uma subscrição do serviço NET VOZ Fixa por morada.  
b) O Serviço de Voz e o Serviço de Dados ficarão associados à mesma morada. 
c) Um serviço Net Voz Fixa por cada dois ou mais serviços de voz móvel pós pagos 

com receita mensal contratada conjunta superior a €37,40. 
• A Vodafone reserva o direito de alterar a tecnologia sobre a qual é prestado o serviço em 

qualquer momento do período contratual, sem implicações na funcionalidade do mesmo. 
• Em zonas FTTH não estão disponíveis as ofertas sobre 3G/4G ou ADSL. 

 

 


