MEO PARCERIAS

DESCONTO EXCLUSIVO
NA MENSALIDADE MEO

Adira ao M4
Oferta 1 mensalidade ou TV LED HD 32”
Desconto até €13 na mensalidade
Oferta €50 em equipamentos

Aproveite as vantagens exclusivas da parceria.
Acompanhamo-lo na adesão e instalação do serviço.
FALE COM O SEU GESTOR COMERCIAL

Bruno Cardoso
967 177 768

bruno-r-cardoso@telecom.pt

Condições válidas até 16.03.2021 para novos clientes TV, mediante fidelização de 24 meses, adesão ao Débito Direto e Fatura Eletrónica. Aquisição dos
equipamentos mediante pagamento €5 no fim da fidelização. Limitado ao stock existente. O Voucher MEO €50 pode ser utilizado numa única compra de 1 ou 2
equipamentos, em valor igual ou superior a €60, numa Loja MEO. Validade do voucher: 30 dias. Condições exclusivas de parceria. IVA incluído à taxa de 23%.

PACOTES COM TELEMÓVEL
FIBRA

ADSL

€49,99
MÊS

Até 4X Net Móvel

FIBRA

Até 4X Net Móvel

Até 4X Net Móvel

€49,99
MÊS

MÊS

(1)
mês DESCONTO INCLUÍDO
€7,00

(1)
mês DESCONTO INCLUÍDO
€9 ,00

200 canais
MEOBox HD incluída ou

200 canais
MEOBox HD incluída ou

Box Android TV + €4,99 €2,99/mês

€54,99

(1)
mês DESCONTO INCLUÍDO
€13,00

200 canais
MEOBox HD incluída ou

Box Android TV + €4,99 €2,99/mês

Box Android TV + €4,99 €2,99/mês

Até 24|1 Mbps

500 200 |100Mbps

1.000|200 Mbps

Chamadas incluídas (2)

Chamadas incluídas (2)

Chamadas incluídas (2)

3GB
Máxima velocidade da rede
3.500 minutos + 3.500 SMS (3)
5GB +€3/mês | 10GB +€7/mês

3GB
Máxima velocidade da rede
3.500 minutos + 3.500 SMS (3)
5GB +€3/mês | 10GB +€7/mês

3GB
Máxima velocidade da rede
3.500 minutos + 3.500 SMS (3)
5GB +€3/mês | 10GB +€7/mês

30GB + €7,5/mês €15(4)
Durante 24 meses

30GB + €7,5/mês €15(4)
Durante 24 meses

30GB + €7,5/mês €15(4)
Durante 24 meses

Junte ao seu pacote MEO o 2º, 3º ou 4º cartão de telemóvel por + €13,90/mês, com as mesmas características do 1º cartão. Ao juntar o 2º, 3º ou 4º cartão ao M4 vai duplicar, triplicar ou
quadruplicar o plafond base de internet em todos os telemóveis, durante 24 meses. Aplicável a novas adesões exceto M4 com 500 minutos e cartões MOCHE.

MÊS

150 canais
MEOBox incluída ou

€8mês DESCONTO INCLUÍDO
200 150 canais
,00

€40,99
MÊS

MÊS

€5 mês DESCONTO INCLUÍDO DURANTE 9 MESES
,00

€31 ,99

FIBRA

€29,99

FIBRA

FIBRA

PACOTES SEM TELEMÓVEL

(1)

Durante 24 meses

MEOBox HD incluída ou

€5 mês DESCONTO INCLUÍDO (1)
200 150 canais
,00

Durante 24 meses

MEOBox HD incluída ou

Box Android TV + €4,99 €2,99/mês

Box Android TV + €4,99 €2,99/mês

200 100 | 100 Mbps

500|100 Mbps

1.000|200 Mbps

Chamadas incluídas(2)

Chamadas incluídas(2)

Chamadas incluídas(2)

30GB + €7,5/mês €15(4)
Durante 24 meses

30GB + €7,5/mês €15(4)
Durante 24 meses

Box Android TV + €4,99 €2,99/mês

7GB + €4,96/mês
30GB + €14,88/mês

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES LIGUE GRÁTIS

800 207 918
(dias úteis, das 9h às 21h)

OFERTAS DE ADESÃO: Oferta da 1ª mensalidade MEO (exceto nos pacotes com Apple TV e no pacote M3 a €29,99); Oferta Canais Premium: A oferta de 3 meses canais premium e requer MEOBox e
inclui os canais Caçavision, Playboy PFC, SET Asia + MAX, DOGTV, Stingray Classica e Jukebox + Karaoke. O canal Playboy requer ativação na MEOBox; Oferta da instalação e ativação.
A adesão aos pacotes e vantagens apresentados implica um período de permanência de 24 meses. A mensalidade dos pacotes inclui um desconto de €1/mês para adesões à Fatura Eletrónica enquanto
esta permanecer ativa. Os pacotes com telemóvel incluem desconto de €20 e os outros pacotes com TV incluem um desconto de €10, aplicável sobre o preço base da mensalidade de cada pacote.
(1) Desconto exclusivo de parceria válido durante 24 meses, para novos clientes TV M4, M3 na adesão à Fatura Eletrónica e ao débito Direto. Valor das mensalidades após 24º mês: M3 500Mbps a
€39,99; M3 1.000Mbps a €45,99; M4 com até 24 Mbps e 3GB a €56,99, M4 com 200Mbps e 3GB a €59,99, M4 com 500Mbps e 3GB a €62,99; M4 com 1.000Mbps e 3GB a €67,99.
(2) Inclui chamadas para as redes fixas nacionais e 1.000 minutos em chamadas internacionais das 21h às 9h para 50 destinos.
(3) Minutos e SMS incluídos para redes nacionais (números começados por 2,3 e 9) em território nacional e em roaming no Espaço Económico Europeu (EEE) e Reino Unido. Não inclui MMS,
comunicações para números 760, 808, 707, apoio a cliente internacionais e em roaming (não incluídas nos plafonds), que serão cobradas em fatura. Excedido o plafond, as chamadas e SMS serão
taxadas ao preço de 20 cêntimos por minuto ou SMS. Internet no telemóvel (para utilização em território nacional e em roaming no EEE e Reino Unido) é taxada em blocos de 10KB. Excedido o plafond,
a utilização diária terá um custo de €1,99.
(4) para utilizar num router, PC ou tablet, em território nacional e em roaming no EEE e Reino Unido. No plafond de 7GB, 30GB, 60GB e todo o Tráfego Incluído em roaming no EEE e Reino Unido, existirá
uma PUR de 2,8GB, 8,7GB, 11,4GB e 27,10GB, respetivamente. Esgotada a PUR, o tráfego consumido será deduzido ao seu plafond nacional, acrescido de €0,0037/MB. Todo o Tráfego Incluído: a MEO
adotará medidas de restrição da velocidade de acesso à Internet, sempre que necessite de assegurar os níveis mínimos de qualidade de utilização, garantir a segurança e integridade da rede e de evitar
o esgotamento da sua capacidade. Desconto no tarifário 30GB não aplicável aos pacotes M3 100.
As ofertas associadas à adesão aos serviços Fatura Eletrónica e Débito Direto pressupõem a manutenção dos mesmos por 24 meses sob pena de cobrança destes valores em fatura MEO.
As condições apresentadas estão em vigor para novas adesões de clientes consumo parceria até 16-03-2021 e não são acumuláveis com outras campanhas em vigor. IVA incluído à taxa de 23%.

