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Para aderir ou obter mais informações:

. Contacte o seu gestor

. Ligue 292500511

. Consulte o site www.ptnegocios.pt



Tarifário

VPNCC-M-PROT_GLOBAL

Bloco de 100 minutos 

(Voz e SMS para todas as 

redes exceto intraconta)

Mensalidade 12,50 €

Chamadas entre cartões aderentes 0,000 €

Chamadas para a rede TMN 0,080 €

Chamadas para a rede fixa PT Comunicações 0,080 €

Chamadas para a rede Vodafone 0,080 €

Chamadas para a rede Optimus 0,080 €

Chamadas para Outras redes nacionais 0,080 €

SMS entre cartões aderentes 0,000 €

SMS para a rede TMN 0,080 €

Tarifário

VPNCC-M-PROT_ONNET

(Voz e SMS no

intraconta a 0 €)

Mensalidade 5,000 €

Chamadas entre cartões aderentes 0,000 €

Chamadas para a rede TMN 0,090 €

Chamadas para a rede fixa PT Comunicações 0,090 €

Chamadas para a rede Vodafone 0,090 €

Chamadas para a rede Optimus 0,090 €

Chamadas para Outras redes nacionais 0,090 €

SMS entre cartões aderentes 0,000 €

SMS para a rede TMN 0,090 €

Comunicações de Voz ou dados em qualquer lugar

Em Mobilidade

... Serviço Voz Móvel 

Solução VPN

SMS para a rede TMN 0,080 €

SMS para a rede Vodafone 0,080 €

SMS para a rede Optimus 0,080 €

SMS para Outras Redes nacionais 0,080 €

Internacional - Zona 1 0,167 €

Internacional - Zona 2 0,300 €

Internacional - Zona 3 0,467 €

Internacional - Zona 4 1,169 €

Subsidiação no equipamento 50,00 €

SMS para a rede TMN 0,090 €

SMS para a rede Vodafone 0,090 €

SMS para a rede Optimus 0,090 €

SMS para Outras Redes nacionais 0,090 €

Internacional - Zona 1 0,167 €

Internacional - Zona 2 0,300 €

Internacional - Zona 3 0,467 €

Internacional - Zona 4 1,169 €

Subsidiação no equipamento 20,00 €

Notas:
• A adesão ao tarifário implica a vinculação por um período de 24 meses.

• A taxação das comunicações dentro do plafond é feita em impulsos de 60 segundos, sem
modulação horária. O bloco correspondente inclui 100 minutos de comunicações para
qualquer rede nacional (exceto as comunicações intraconta).

• A taxação das chamadas fora do bloco é feita em impulsos, sem modulação horária, tendo o
primeiro impulso a duração de 60 segundos e os impulsos seguintes a duração de 1
segundo, com o respetivo fracionamento do preço por minuto.

• Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.

Notas:
• A taxação das chamadas é feita em impulsos, sem modulação horária, tendo o primeiro
impulso a duração de 60 segundos e os impulsos seguintes a duração de 1 segundo, com o
respetivo fracionamento do preço por minuto.



... Serviço Voz Móvel

• Desconto de 25% sobre o valor da mensalidade

TARIFÁRIOS UNLIMITED - Para quem pretende um smartphone topo de  gama e fazer uma utilização sem preocupações: 
• tmn unlimited - para quem faz mais chamadas e envia SMS para a rede tmn.
• all net unlimited - para quem faz mais chamadas e envia SMS para todas redes.

Em Mobilidade

Condições especiais ao abrigo do protocolo:

Tarifário
Valor mensal 

(Base)

Valor mensal 

(c/desconto)
Inclui

Preço minuto fora do pacote

(Voz/SMS)

Subsidiação

(IVA incluído)

tmn unlimited 15 12,58 € 9,44 €
600 MB Internet  +
Wi-Fi ilimitado

0 € voz tmn e redes fixas 
(noite, fds e feriados)
+ SMS para tmn

Voz tmn 0,126€/0,042€ (1º min/seguintes)
SMS tmn: 0,042 €

Voz/SMS outras redes: 0,167€
45,00 €

tmn unlimited 30 25,15 € 18,86 €

1 GB Internet  +
Wi-Fi ilimitado

0 € voz tmn e redes fixas
+

SMS/MMS tmn

Voz/SMS outras redes: 0,167€ 90,00 €

tmn unlimited 45 37,72 € 28,29 €
120 min/SMS para 

outras redes nacionais
Voz/SMS outras redes: 0,167€ 135,00 €

250 min/SMS para 

Mais informação em   www.ptnegocios.pt

SMS/MMS tmn
tmn unlimited 60 50,29 € 37,72 €

250 min/SMS para 
outras redes nacionais

Voz/SMS outras redes: 0,126€ 180,00 €

tmn unlimited 100 83,82 € 62, 87 € Internet + Wi-Fi + Voz + SMS + MMS a 0€ para todas redes nacionais 300,00 €

all net unlimited 15 12,58 € 9,44 €
600 MB Internet +
Wi-Fi ilimitado

100 min/SMS todas as redes nacionais Voz/SMS: 0,142€ 45,00 €

all net unlimited 30 25,15 € 18,86 €
1 GB Internet  +
Wi-Fi ilimitado

225 min/SMS todas as redes nacionais Voz/SMS: 0,126€ 90,00 €

all net unlimited 60 50,29 € 37,72 € 550 min/SMS todas as redes nacionais Voz/SMS: 0,084€ 180,00 €

Music Box grátis em todos os tarifários tmn unlimited

Notas: 

• Chamadas taxadas de 30 em 30 segundos após o 1º minuto e internet taxadas em blocos de 10KB.

• Minutos, SMS e MB incluídos nos pacotes são válidos por 1 mês e não transitam para o mês seguinte e não dão origem a reembolso.

• As comunicações incluídas não contemplam comunicações internacionais e em roaming.

• O tráfego de dados incluído é válido em território nacional e não aplicável em roaming.

• Para os tarifários unlimited 15, 30, 45 e 60, quando esgotado o pacote de dados incluído, o tráfego passará a ser taxado de acordo com o tarifário IT diário.

• Política de utilização responsável tmn unlimited 15: As comunicações gratuitas tmn e redes fixas nacionais estão sujeitas a uma política de utilização responsável de 2000 minutos/mês para a voz e a 1500 
SMS/dia para tmn.

• Política de utilização responsável tmn unlimited 30, 45 e 60: 5000 minutos para a tmn e redes fixas nacionais, 5000 SMS e 1500 MMS por mês para a rede tmn.

• Política de utilização responsável tmn unlimited 100: 5000 minutos, 5000 SMS, 1500 MMS por mês para a rede tmn + 1000 minutos, 1000 SMS, 1000 MMS Outras redes nacionais + Wi-Fi ilimitado + 5 GB 
internet (tráfego nacional). Caso o cliente exceda estes limites é taxado a €0,084 por minuto/SMS/MMS.

• Mediante contratos de vinculação por 24 meses.

• Este serviço é faturado pela TMN. Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor.



Navegar na Internet em total mobilidade, através de um qualquer PC ou MAC, 
portátil ou fixo, a velocidades até 21,6 Mbps.

Vantagens:

• Internet instantânea em qualquer lugar;
• Instalação automática e em poucos segundos;
• Utilização em qualquer PC ou MAC, portátil ou fixo;
• Pacotes de tráfego para vários utilizadores com preços reduzidos;
• Controlo de tráfego com visualização dos consumos e definição de alertas por SMS.

... Serviço Banda Larga Móvel

Em Mobilidade
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No Escritório

... Serviço Voz Fixa

A linha telefónica da PT é o serviço base do “Serviço Telefónico Fixo” que para além de 
permitir efetuar e receber chamadas telefónicas, com  acesso a vasto conjunto de serviços, 
tais como:

• Voice Mail
• Reencaminhamento e conferência de  chamadas;
• Internet Banda Larga (vulgo ADSL);
• Telesegurança/Televigilância;
• Pagamentos automáticos (TPA/POS) entre outros.

Vários tarifários de acordo com as necessidades. 

Condições especiais ao abrigo do protocolo:

Campanha Linha PRO

• Desconto na mensalidade conforme tipo de acesso durante 24 meses;

• Uma Linha Telefónica PT (Acesso Analógico) ou um Acesso Básico RDIS;
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• 5% de desconto, sobre a mensalidade em qualquer tarifário de
Banda Larga profissional com vinculação a partir de 12 meses;

• Oferta da placa de banda larga nas vinculações a 24 meses;

Notas:
• Os equipamentos serão entregues na morada acordada (entrega gratuita), contra
pagamento do valor residual de 6 € (IVA incluído), sendo este montante reembolsado
na primeira fatura.

Condições especiais ao abrigo do protocolo:
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Campanha 50% PT Voz Plus

• Desconto de 50% no valor da mensalidade do plano PT Voz Plus 0h-24h, durante os 
primeiros 24 meses;

• 1000 minutos mensais de comunicação gratuita  para Espanha por canal de voz; 

• Oferta especial aos aderentes de acesso analógico de um crédito no valor de 10 €;

• Oferta especial aos aderentes de acesso RDIS um crédito no valor de 20 €.

• Desconto na mensalidade conforme tipo de acesso durante 24 meses;

• 600 minutos/mês em acessos analógicos ou 1200 minutos/mês em acessos básicos RDIS 
em chamadas locais e nacionais para qualquer destino da rede fixa no país (números 
começados por 2), em qualquer dia da semana, das 0h às 24h;

• Oferta especial aos aderentes de acesso analógico de um crédito no valor de 5 €;

• Oferta especial aos aderentes de acesso RDIS de um crédito no valor de 10 €.

Características comuns às duas campanhas

Oferta da instalação de acesso no valor de 71,83 € (no caso de uma Linha Telefónica PT) ou 
148,00 € (no caso de um acesso Básico RDIS);

Caso opte por uma Linha Telefónica PT poderá beneficiar, por opção, da instalação conjunta 
do serviço Telepac ADSL ou sapo ADSL (sujeito à aceitação das condições do serviço ADSL);

Fidelização às condições da campanha por um período de 24 meses;

Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor.



... Serviço Banda Larga Fixa

Banda larga fixa – ADSL Telepac, a solução ideal para profissionais e Empresas
que necessitam de soluções avançadas de Voz e acesso à Internet de Banda
Larga até 24Mb. Para vários postos de trabalho (computadores) e com diversos
serviços adicionais.

Principais vantagens:

• Diferentes velocidades de acesso para diferentes necessidades de utilização;
• Números de VoIP grátis, com chamadas grátis para a Rede Fixa Nacional;
• Área de Cliente com possibilidade de gestão online dos serviços em clientes.telepac.pt ;
• Controlo de custos, através da área de cliente, onde pode consultar o tráfego realizado e 
configurar alertas de tráfego;

• Soluções flexíveis, que permite adicionar serviços como antivírus, backup on-line, etc.

No Escritório
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Solução inovadora que permite ter Televisão, Internet, Telefone, VideoClube e Banda
Larga Móvel numa só oferta, em três opções: MEO Fibra, MEO e MEO Satélite.

Principais funcionalidades:

– Televisão com amelhor qualidade;
– Guia de Programação e conteúdos em Alta Definição;
– Pausa TV;
– Gravação Digital, com possibilidade de agendar gravações a partir do telemóvel ou do
PC;

– Serviços interactivos como o SAPO no Meo, o Meo Kids e o Meo Magazine, serviço de
Fotos na TV e um VideoClube com mais de 2000 filmes, documentários e karaoke entre
outros.

... Serviço MEO

Oferta de um crédito de acordo com a opção escolhida, 

Condições especiais ao abrigo do protocolo:
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Soluções Convergentes

• 1 Licença Antivírus;
• 1 registo de domínio gratuito;
• 50MB de espaço para alojamento de site;
• Tráfego ilimitado, nacional e internacional, para navegar 
sem limites;

• Entrega, instalação e ativação gratuita;
• Oferta da 1ª mensalidade.

Notas:
• Para adesões com fatura eletrónica e débito direto;
• Válido para contratos de 12 meses.

Condições especiais ao abrigo do protocolo: 

Notas:
• Valor creditado na fatura seguinte à adesão, com IVA incluído.
• Condições válidas para contratos a 24 meses.

Oferta de um crédito de acordo com a opção escolhida, 
em acumulação com as campanhas em vigor

MEO Fibra Crédito∗∗∗∗ MEO Crédito∗∗∗∗ MEO Satélite Crédito∗∗∗∗

MEO Fibra TV 25,00 € MEO Talk 32,20 € Base 15,60 €

MEO Fibra Talk 32,20 € MEO Talk Plus 37,00 € Total 20,70 €

MEO Fibra Talk Plus 37,00 € MEO Surf 24 49,00 € Mega 27,00 €

MEO Fibra Surf 30 42,60 € MEO Total 15 42,60 €

MEO Fibra Surf 100 58,00 € MEO Total 15 Plus 48,00 €

MEO Fibra Total 15 42,60 € MEO Total 24 48,00 €

MEO Fibra Total 15 Plus 48,00 €

MEO Fibra Total 24 48,00 €

MEO Fibra Total 100 73,00 €

MEO Fibra Total 200 110,00 €


