
Denúncia do Contrato de Prestação de Serviços e Comunicações Electrónicas 
Unidade Negócios Empresariais - Voz e Dados Móvel  
(preenchimento obrigatório dos campos assinalados com *) 

Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais S.A.    UNE.Dezembro2017 
Sede: Av. D. João II, Lote 1.04.01. 8º Piso, Parque das Nações, 1998‐017 Lisboa 
Capital Social € 91.068.253,00 Pessoa Colectiva n.º 502544180 registada na C.R.C de Lisboa sob o mesmo número 

 

                 

Dados do Cliente  
Nome Completo do 
Titular: 

      
      

Nº de Contribuinte*:       Contacto Telefónico*:       
Morada*:       
Código Postal*:       -       Localidade*:       

Para o pedido de denúncia de contrato ser efectivo é necessário anexar a este formulário uma cópia do Bilhete de Identidade ou do Cartão do Cidadão do titular dos contratos a cancelar. Se o 
titular for uma sociedade, a presente proposta de cessação de contrato de prestação de serviços deve ser assinada por quem a vincula, sendo necessário anexar a este formulário uma cópia 
do Bilhete de Identidade ou do Cartão do Cidadão dos signatários. 

Identificação dos contratos a cancelar 
 

Nº da Conta*  Nº Telefone * 
Descrição Produto 

A preencher pela Vodafone 
Nível do Contrato 

(Conta/Serviço/ 

Tarifário/Serv.Suplementar) 

A preencher pela Vodafone 

Tipo de Contrato 
(PPMIN/CSMIN/EVIVA) 

A preencher pela Vodafone 

Data de Fim do 

Contrato 
A preencher pela Vodafone 

                                        

                                        

                                        

                                        

 
O serviço considerar-se-á desactivado, e o respectivo contrato terminado, no último dia do ciclo de facturação correspondente ao mês presente neste 

formulário. Se pretender outra data específica para denúncia indique aqui:    /    /       (dia/mês/ano) - mínimo 8 dias após data do presente pedido de denúncia. 

   

Indique qual o motivo de denúncia:       

 
Regras aplicáveis à denúncia de contrato – Direitos e obrigações do assinante emergentes da denúncia do contrato 

1. Após o período inicial de 30 dias a contar da data assinatura do Contrato, e salvo quando tenham sido acordadas condições particulares de permanência na rede, o Cliente poderá livremente 
e a qualquer momento denunciar o respectivo Contrato, mediante comunicação dirigida à Vodafone, feita com uma antecedência mínima de 8 dias. 
2. Existindo um período contratual mínimo subscrito pelo Cliente, justificado pela aquisição de equipamentos em condições especiais (EVIVA), o pedido de desbloqueio do equipamento ou a 
denúncia antecipada do Contrato implicará o pagamento dos seguintes valores à Vodafone: 
a) Nos primeiros 6 meses do Contrato: 100% do valor do equipamento desbloqueado (sem qualquer desconto, abatimento ou subsidiação), deduzido do valor do equipamento já pago pelo 
Cliente; 
b) Entre os 7 e os 12 meses do Contrato: 80 % do valor do equipamento desbloqueado (sem qualquer desconto, abatimento ou subsidiação) deduzido do valor do equipamento já pago pelo 
Cliente; 
c) Entre os 13 e os 24 meses: 50 % do valor do equipamento desbloqueado (sem qualquer desconto, abatimento ou subsidiação) deduzido do valor do equipamento já pago pelo Cliente; 
Após o termo do período contratual mínimo o valor do desbloqueio será gratuito. Não existindo período contratual mínimo, pelo serviço de desbloqueio do equipamento não pode ser cobrada 
uma quantia superior à diferença entre o valor do equipamento, desbloqueado (sem qualquer desconto, abatimento ou subsidiação) à data da sua aquisição e o valor do equipamento já pago 
pelo Cliente. 
3. Existindo um período contratual mínimo subscrito pelo Cliente, como contrapartida de condições comerciais especiais, designadamente dos serviços comerciais e de apoio personalizados 
disponibilizados para o segmento empresarial (PPMIN/CSMIN), o pedido de denúncia antecipada do Contrato implicará o pagamento à Vodafone, relativamente a cada um dos serviços/blocos 
acordados que sejam desactivados, do Valor Mensal Acordado vincendo até ao termo do referido período de permanência. 
4.  Aos valores referidos nas alíneas anteriores, acrescem ainda eventuais facturas vencidas e não pagas. 
5. Aos valores referidos nas alíneas anteriores será deduzido o valor de eventuais créditos do Cliente face à Vodafone..  
6. O Cliente poderá, a qualquer momento, obter informação sobre o valor da penalidade devida à Vodafone em caso de cessação antecipada do respectivo Contrato através do Serviço de 
Atendimento a Clientes Empresariais  (16914), disponível nos dias úteis, das 9h-20h, ou através do e-mail da área de Apoio a Clientes em www.vodafone.pt.  
7. Nos termos contratualmente estabelecidos entre as partes o serviço considerar-se-á desactivado e o presente Contrato terminado no último dia do ciclo de facturação correspondente ao 
mês em que a Vodafone recebe o pedido de denúncia do contrato, salvo se pretendida outra data específica para denúncia. 
8. O Cliente pode solicitar a desactivação para uma data específica à referida no ponto 7. sendo o Cliente responsável pelo pagamento do serviço até à respectiva desactivação.  
9. Nas situações previstas no ponto anterior a Vodafone procederá ao desconto do valor da assinatura mensal pelo tempo correspondente ao período a partir do qual o serviço deixar de ser 
prestado 
10. Para o esclarecimento de qualquer dúvida ou questão adicional sobre o procedimento de denúncia contratual deverá ser contactado o Serviço  de Atendimento a Clientes Empresariais  
(16914), disponível nos dias úteis, das 9h-20h, ou através do site www.vodafone.pt 
11. Os pedidos de denúncia contratual podem ser efectuados através dos seguintes meios: Serviço de Atendimento a Clientes Empresariais  (16914), disponível nos dias úteis, das 9h-20h, ou 
através do website www.vodafone.pt, ou por correio para: Apartado 8394, EC Cabo Ruivo, 1840-970 Lisboa. 
 

Assinatura (Cliente no operador de origem) 
 
Solicito à Vodafone a denúncia do Contrato de serviços de comunicações electrónicas, na modalidade de Serviço Telefónico ou de Dados Móvel, em conformidade com as condições 
constantes neste documento. Declaro que conheço, entendo e aceito integralmente as referidas condições. 

Data de Assinatura*:    /    /              

   Assinatura (s) – conforme documento (s) de identificação* 
 
Sem prejuízo dos documentos exigidos pelos diversos prestadores de serviços telefónicos para efeitos de denúncia contratual, , o(s) signatário (s) deve (m) exibir o (s) documento (s) de 
identificação. Tratando-se de Pessoa Colectiva o (s) signatário (s) deve (m) apresentar documento (s) comprovativo (s) da sua capacidade para assinar (m) em representação da mesma 
 
Procurador (preencher apenas caso o Cliente se fizer representar por um procurador – obrigatório anexar ao processo a procuração) 
 

Nome Completo do Procurador:       
      

Nº de BI/Cartão de Cidadão:       
 
A preencher pela Vodafone (Entidade que recebe o pedido) 
 

Data de Recepção*:    /    /              SFID:          
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