
  

 

 

PT COMUNICAÇÕES - Condições ASSOCIADOS APIRAC 

• OFERTA I – Voz Móvel – Tarifários Unlimited 

• OFERTA VI – MEO – M4O 

 

 

OFERTA I – Voz Móvel 

Tarifários Unlimited 

 

Tarifário individual de minutos/sms/dados com comunicações para todas as redes (Portugal ou 
Espanha), WiFi PT ilimitado e plafond de desconto para aquisição de equipamentos. 

Ao abrigo do protocolo os associados podem beneficiar das seguintes condições especiais:  

 

• Desconto de 20% sobre o valor da mensalidade dos tarifários Unlimited. 

 

 



  

 

Notas: 

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

• Os 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 de voz e dados incluídas não contemplam comunicações internacionais e em roaming. 

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

• Quando esgotado o pacote de dados incluído, será aplicada a tarifa IT diário. 

• As comunicações gratuitas estão sujeitas a uma política de utilização responsável. 

• O serviço MultiSIM permite partilhar o seu plafond de internet entre equipamentos com acesso à internet móvel (pc, 

smartphone ou tablet). 

• Mediante contratos de vinculação por 24 meses. 

• Saiba mais em ptnegocios.pt 

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

 

 

 

 

 

» OFERTA VI – MEO – M4O 

Dê outra Vida aos seus Negócios! 
 
 
Um MEO que lhe oferece tudo num só pacote com Televisão, Internet, Telefone e Telemóvel. Tudo 
numa só factura e com um único Serviço de Apoio a Cliente. M4O, a nova oferta integrada do MEO. É 
outra vida. Simples. Cómodo. Económico. 
 
Um MEO que liberta de falar grátis apenas para uma rede móvel. Um MEO com chamadas grátis para 
todas as redes móveis e fixas. Um MEO com os telemóveis mais evoluídos e com um serviço assente 
numa rede móvel 3G e 4G de última geração. É outra vida. Simples. Cómodo. Económico. 
 
Um MEO que vale por 4.  
O M4O tem até 90 canais de Televisão, Internet a 100 Megas e 24 Megas, Telefone fixo ilimitado para 
redes fixas nacionais, 2 a 4 cartões de Telemóvel para falar grátis para todas as redes e 200MB de 
Internet. É outra vida. Simples. Cómodo. Económico. 
 
M4O Fibra 

 



  

 

OFERTAS 

 

> Instalação € 65,03 
> 1ª mensalidade €65,03 
> €28,46 na adesão à Factura Electrónica e Débito Directo 
> €4,07/mês durante 12 meses por número de telemóvel portado (4) 

 
 
 
 
(1) Upgrade mediante a subscrição do Pack Canais MEO Total (€6,38/mês). O upgrade deve ser feito directamente na MEO Box, a partir da 

opção "Gerir Canais". 

(2) Inclui 1.000 minutos por mês. (3) As comunicações de voz e SMS estão sujeitas a uma política de utilização responsável. Todos os 

consumos de telemóvel não incluídos no pacote serão tarifados em saldo pré-pago para assegurar total controlo de custos, mas caso 

pretenda, poderá solicitar que sejam incluídos na factura MEO. Para mais informações consulte meo.pt. (4) Desconto aplicável exclusivo 

para adesões com portabilidade de números móveis para a tmn. Sujeito à validação e limitado a 2 cartões por pacote. No MEO ADSL é 

necessário MEOBox DVR Full HD (€2,24/mês durante 6 meses, €4,47/mês após o 6º mês). Pode solicitar uma 2ª MEOBox Full 

HD(€2,93/mês). 

No MEO FIBRA, para dispor das funcionalidades avançadas da TV é necessário MEOBox DVR Full HD (€4,47/mês). Pode solicitar uma 2ª 

MEOBox Full HD (€4,07/mês). 

As condições comerciais apresentadas neste folheto estão em vigor para novas adesões até … e implicam um período de permanência de 

24 meses.  

 

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. 

 

 

 

 

 

Para mais informações sobre este serviço consulte: meo.pt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


