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Todos os valores indicados incluem IVA à taxa de 23%.

16 9 12 - Serviço de Apoio a Clientes
Disponível todos os dias, 24 horas por dia, para esclarecer todas as questões sobre os produtos, serviços e faturação na
Vodafone.
Ligar da rede Vodafone – 16 9 12
Ligar de outras redes – 16 9 12
Ligar em Roaming – +351 911 691 200 (ou a partir de equipamentos que não suportem numeração curta)

Setembro 2018

Tarifários pós-pagos não disponíveis para adesão

Tarifário Red


Disponível para adesão até 23-08-2016

Red
Valor Mensal

€ 27,5
€10,9/número adicional
0 cênt. Chamadas e SMS para todas as redes

Comunicações











Clientes Extreme e comunidade Yorn falam e enviam SMS a 0
cênt. para Clientes Red

Comunicações em Roaming
(UE, Islândia, Liechtenstein e
Noruega)

200 minutos
200 SMS
200 MB

Internet no Telemóvel

200 MB / número

Tarifário sujeito a um período de fidelização de 24 meses. Após este período, aplica-se a oferta comercial em vigor.
As chamadas e SMS incluídos estão sujeitos a uma política de utilização responsável de 5.000 min/SMS para rede móvel Vodafone e
2.000 min/SMS para outras redes nacionais. A partir desse valor aplica-se €0,12/min/SMS. Não inclui MMS, videochamada, chamadas
para números especiais (808, 707 e 760) e apoio a clientes.
MMS para todas as redes – 46 cênt. Videochamada – 45,6 cênt./min. para Vodafone e 92 cênt/min. para outras redes.
Caso esgote o pacote de dados incluído no plano, é ativado automaticamente um novo pacote de 200MB por €2,99, que será válido
até ao final do período de faturação em curso.
A eliminação das tarifas de roaming na Europa está sujeita a uma política de utilização responsável de 200 min, SMS e 200MB por
mês (a serem deduzidos do seu pacote nacional). Atingido esses limites aplicam-se as tarifas base de roaming. Condições válidas 15
dias/ano, na União Europeia, Noruega, Liechtenstein e Islândia, exceto comunicações a partir de barcos, aviões e por satélite. A partir
de 15 de junho de 2017, os pacotes mensais de 200 min, 200 SMS e 200 MB serão descontinuados.
Para consultar as condições do tarifário de roaming aplicável na União Europeia Islândia, Liechtenstein e Noruega, ligue grátis 16910
do telefone do qual pretende saber a informação. Para saber as tarifas de roaming aplicáveis para o resto do mundo, selecione o país
de destino aqui.

A partir de 15 de junho de 2017, no Espaço Económico Europeu (EEE), que inclui os países da União Europeia, Islândia, Liechtenstein e
Noruega, as comunicações de voz efetuadas serão taxadas de acordo com o tarifário em Portugal para outras redes nacionais e as
comunicações de voz recebidas serão gratuitas. Nos dados móveis aplicam-se as condições do tarifário em Portugal. Exclui comunicações
em barcos, aviões e por satélites.
Caso o consumo em roaming e presença no Espaço Economico Europeu sejam superiores ao consumo e presença em Portugal e noutros
países fora do EEE (>50%), nos últimos 4 meses, a Vodafone reserva-se o direito de aplicar as seguintes sobretaxas (sem IVA) em roaming
no EEE:

€0,032/min, para chamadas efetuadas, com taxação aos 30 segundos iniciais e depois ao segundo.

€0,01/SMS, para cada SMS enviado

€0,0060/MB, para utilização de dados, com taxação ao KB.
Caso sejam aplicadas as sobretaxas acima indicadas, as tarifas máximas aplicáveis (sem IVA) de roaming são:




€0,19/min, para chamadas efetuadas, com taxação aos 30 segundos iniciais e depois ao segundo.
€0,06/SMS, para cada SMS enviado
€0,20/MB, para utilização de dados, com taxação ao KB.
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Tarifário Red +


Disponível para adesão até 15-08-2016

Red+
Valor Mensal

€ 27,5
€10,9/número adicional
0 cênt. Chamadas e SMS para todas as redes

Comunicações

Comunicações em Roaming
(UE, Islândia, Liechtenstein e
Noruega)

Clientes Extreme e comunidade Yorn falam e enviam SMS a 0
cênt. para Clientes Red

200 minutos
200 SMS
200 MB
200 MB / número

Internet no Telemóvel

para partilhar entre todos os números da conta e com
controlo de utilização por número
Cartão de dados adicional: €5,20/mês











Tarifário sujeito a um período de fidelização de 24 meses. Após este período, aplica-se a oferta comercial em vigor.
As chamadas e SMS incluídos estão sujeitos a uma política de utilização responsável de 5.000 min/SMS para rede móvel Vodafone e
2.000 min/SMS para outras redes nacionais. A partir desse valor aplica-se €0,12/min/SMS. Não inclui MMS, videochamada, chamadas
para números especiais (808, 707 e 760) e apoio a clientes.
MMS para todas as redes – 46 cênt. Videochamada – 45,6 cênt./min. para Vodafone e 92 cênt/min. para outras redes.
Caso esgote o pacote de dados incluído no plano, é ativado automaticamente um novo pacote de 200MB por €2,99, que será válido
até ao final do período de faturação em curso.
A eliminação das tarifas de roaming na Europa está sujeita a uma política de utilização responsável de 200 min, SMS e 200MB por
mês (a serem deduzidos do seu pacote nacional). Atingido esses limites aplicam-se as tarifas base de roaming. Condições válidas 15
dias/ano, na União Europeia, Noruega, Liechtenstein e Islândia, exceto comunicações a partir de barcos, aviões e por satélite. A partir
de 15 de junho de 2017, os pacotes mensais de 200 min, 200 SMS e 200 MB serão descontinuados.
Para consultar as condições do tarifário de roaming aplicável na União Europeia Islândia, Liechtenstein e Noruega, ligue grátis 16910
do telefone do qual pretende saber a informação. Para saber as tarifas de roaming aplicáveis para o resto do mundo, selecione o país
de destino aqui.

A partir de 15 de junho de 2017, no Espaço Económico Europeu (EEE), que inclui os países da União Europeia, Islândia, Liechtenstein e
Noruega, as comunicações de voz efetuadas serão taxadas de acordo com o tarifário em Portugal para outras redes nacionais e as
comunicações de voz recebidas serão gratuitas. Nos dados móveis aplicam-se as condições do tarifário em Portugal. Exclui comunicações
em barcos, aviões e por satélites.
Caso o consumo em roaming e presença no Espaço Economico Europeu sejam superiores ao consumo e presença em Portugal e noutros
países fora do EEE (>50%), nos últimos 4 meses, a Vodafone reserva-se o direito de aplicar as seguintes sobretaxas (sem IVA) em roaming
no EEE:

€0,032/min, para chamadas efetuadas, com taxação aos 30 segundos iniciais e depois ao segundo.

€0,01/SMS, para cada SMS enviado

€0,0060/MB, para utilização de dados, com taxação ao KB.
Caso sejam aplicadas as sobretaxas acima indicadas, as tarifas máximas aplicáveis (sem IVA) de roaming são:




€0,19/min, para chamadas efetuadas, com taxação aos 30 segundos iniciais e depois ao segundo.
€0,06/SMS, para cada SMS enviado
€0,20/MB, para utilização de dados, com taxação ao KB.
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Tarifário Red sem Fidelização


Disponível para adesão até 15-08-2016

Red+
Valor Mensal

€ 51,9
0 cênt. Chamadas e SMS para todas as redes

Comunicações










Clientes Extreme e comunidade Yorn falam e enviam SMS a 0
cênt. para Clientes Red

Comunicações em Roaming
(UE, Islândia, Liechtenstein e
Noruega)

200 minutos
200 SMS
200 MB

Internet no Telemóvel

200 MB

Tarifário sujeito a um período de fidelização de 24 meses. Após este período, aplica-se a oferta comercial em vigor.
As chamadas e SMS incluídos estão sujeitos a uma política de utilização responsável de 5.000 min/SMS para rede móvel Vodafone e
2.000 min/SMS para outras redes nacionais. A partir desse valor aplica-se €0,12/min/SMS. Não inclui MMS, videochamada, chamadas
para números especiais (808, 707 e 760) e apoio a clientes.
MMS para todas as redes – 46 cênt. Videochamada – 45,6 cênt./min. para Vodafone e 92 cênt/min. para outras redes.
Caso esgote o pacote de dados incluído no plano, é ativado automaticamente um novo pacote de 200MB por €2,99, que será válido
até ao final do período de faturação em curso.
A eliminação das tarifas de roaming na Europa está sujeita a uma política de utilização responsável de 200 min, SMS e 200MB por
mês (a serem deduzidos do seu pacote nacional). Atingido esses limites aplicam-se as tarifas base de roaming. Condições válidas 15
dias/ano, na União Europeia, Noruega, Liechtenstein e Islândia, exceto comunicações a partir de barcos, aviões e por satélite. A partir
de 15 de junho de 2017, os pacotes mensais de 200 min, 200 SMS e 200 MB serão descontinuados.
Para consultar as condições do tarifário de roaming aplicável na União Europeia Islândia, Liechtenstein e Noruega, ligue grátis 16910
do telefone do qual pretende saber a informação. Para saber as tarifas de roaming aplicáveis para o resto do mundo, selecione o país
de destino aqui.

A partir de 15 de junho de 2017, no Espaço Económico Europeu (EEE), que inclui os países da União Europeia, Islândia, Liechtenstein e
Noruega, as comunicações de voz efetuadas serão taxadas de acordo com o tarifário em Portugal para outras redes nacionais e as
comunicações de voz recebidas serão gratuitas. Nos dados móveis aplicam-se as condições do tarifário em Portugal. Exclui comunicações
em barcos, aviões e por satélites.
Caso o consumo em roaming e presença no Espaço Economico Europeu sejam superiores ao consumo e presença em Portugal e noutros
países fora do EEE (>50%), nos últimos 4 meses, a Vodafone reserva-se o direito de aplicar as seguintes sobretaxas (sem IVA) em roaming
no EEE:

€0,032/min, para chamadas efetuadas, com taxação aos 30 segundos iniciais e depois ao segundo.

€0,01/SMS, para cada SMS enviado

€0,0060/MB, para utilização de dados, com taxação ao KB.
Caso sejam aplicadas as sobretaxas acima indicadas, as tarifas máximas aplicáveis (sem IVA) de roaming são:




€0,19/min, para chamadas efetuadas, com taxação aos 30 segundos iniciais e depois ao segundo.
€0,06/SMS, para cada SMS enviado
€0,20/MB, para utilização de dados, com taxação ao KB.

Tarifário Red Phone
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Disponível para adesão até 15-08-2016

Red Phone
Valor Mensal

€ 37,5
€20,9/número adicional
0 cênt. Chamadas e SMS para todas as redes

Comunicações











Clientes Extreme e comunidade Yorn falam e enviam SMS a 0
cênt. para Clientes Red

Comunicações em Roaming
(UE, Islândia, Liechtenstein e
Noruega)

200 minutos
200 SMS
200 MB

Internet no Telemóvel

200 MB

Tarifário sujeito a um período de fidelização de 24 meses. Após este período, aplica-se a oferta comercial em vigor.
As chamadas e SMS incluídos estão sujeitos a uma política de utilização responsável de 5.000 min/SMS para rede móvel Vodafone e
2.000 min/SMS para outras redes nacionais. A partir desse valor aplica-se €0,12/min/SMS. Não inclui MMS, videochamada, chamadas
para números especiais (808, 707 e 760) e apoio a clientes.
MMS para todas as redes – 46 cênt. Videochamada – 45,6 cênt./min. para Vodafone e 92 cênt/min. para outras redes.
Caso esgote o pacote de dados incluído no plano, é ativado automaticamente um novo pacote de 200MB por €2,99, que será válido
até ao final do período de faturação em curso.
A eliminação das tarifas de roaming na Europa está sujeita a uma política de utilização responsável de 200 min, SMS e 200MB por
mês (a serem deduzidos do seu pacote nacional). Atingido esses limites aplicam-se as tarifas base de roaming. Condições válidas 15
dias/ano, na União Europeia, Noruega, Liechtenstein e Islândia, exceto comunicações a partir de barcos, aviões e por satélite. A partir
de 15 de junho de 2017, os pacotes mensais de 200 min, 200 SMS e 200 MB serão descontinuados. A partir de 15 de junho de 2017
os pacotes mensais de 200 min, 200 SMS e 200 MB serão descontinuados.
Para consultar as condições do tarifário de roaming aplicável na União Europeia Islândia, Liechtenstein e Noruega, ligue grátis 16910
do telefone do qual pretende saber a informação. Para saber as tarifas de roaming aplicáveis para o resto do mundo, selecione o país
de destino aqui.

A partir de 15 de junho de 2017, no Espaço Económico Europeu (EEE), que inclui os países da União Europeia, Islândia, Liechtenstein e
Noruega, as comunicações de voz efetuadas serão taxadas de acordo com o tarifário em Portugal para outras redes nacionais e as
comunicações de voz recebidas serão gratuitas. Nos dados móveis aplicam-se as condições do tarifário em Portugal. Exclui comunicações
em barcos, aviões e por satélites.
Caso o consumo em roaming e presença no Espaço Economico Europeu sejam superiores ao consumo e presença em Portugal e noutros
países fora do EEE (>50%), nos últimos 4 meses, a Vodafone reserva-se o direito de aplicar as seguintes sobretaxas (sem IVA) em roaming
no EEE:

€0,032/min, para chamadas efetuadas, com taxação aos 30 segundos iniciais e depois ao segundo.

€0,01/SMS, para cada SMS enviado

€0,0060/MB, para utilização de dados, com taxação ao KB.
Caso sejam aplicadas as sobretaxas acima indicadas, as tarifas máximas aplicáveis (sem IVA) de roaming são:




€0,19/min, para chamadas efetuadas, com taxação aos 30 segundos iniciais e depois ao segundo.
€0,06/SMS, para cada SMS enviado
€0,20/MB, para utilização de dados, com taxação ao KB.
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Tarifário Red Açores


Disponível para adesão até 15-08-2016

Red Açores

Valor Mensal

€ 17,48
€10,48/número adicional
0 cênt. Chamadas e SMS para todas as redes












Comunicações

Clientes Extreme e comunidade Yorn falam e enviam SMS a 0
cênt. para Clientes Red

Comunicações em Roaming
(UE, Islândia, Liechtenstein e
Noruega)

200 minutos
200 SMS
200 MB

Internet no Telemóvel

200 MB

Tarifário sujeito a um período de fidelização de 24 meses. Após este período, aplica-se a oferta comercial em vigor.
As chamadas e SMS incluídos estão sujeitos a uma política de utilização responsável de 5.000 min/SMS para rede móvel Vodafone e
2.000 min/SMS para outras redes nacionais. A partir desse valor aplica-se €0,12/min/SMS. Não inclui MMS, videochamada, chamadas
para números especiais (808, 707 e 760) e apoio a clientes.
MMS para todas as redes – 46 cênt. Videochamada – 45,6 cênt./min. para Vodafone e 92 cênt/min. para outras redes.
Caso esgote o pacote de dados incluído no plano, é ativado automaticamente um novo pacote de 200MB por €2,99, que será válido
até ao final do período de faturação em curso.
A eliminação das tarifas de roaming na Europa está sujeita a uma política de utilização responsável de 200 min, SMS e 200MB por
mês (a serem deduzidos do seu pacote nacional). Atingido esses limites aplicam-se as tarifas base de roaming. Condições válidas 15
dias/ano, na União Europeia, Noruega, Liechtenstein e Islândia, exceto comunicações a partir de barcos, aviões e por satélite. A partir
de 15 de junho de 2017, os pacotes mensais de 200 min, 200 SMS e 200 MB serão descontinuados.
Valores com IVA incluído à taxa de 18%.
Para consultar as condições do tarifário de roaming aplicável na União Europeia Islândia, Liechtenstein e Noruega, ligue grátis 16910
do telefone do qual pretende saber a informação. Para saber as tarifas de roaming aplicáveis para o resto do mundo, selecione o país
de destino aqui.

A partir de 15 de junho de 2017, no Espaço Económico Europeu (EEE), que inclui os países da União Europeia, Islândia, Liechtenstein e
Noruega, as comunicações de voz efetuadas serão taxadas de acordo com o tarifário em Portugal para outras redes nacionais e as
comunicações de voz recebidas serão gratuitas. Nos dados móveis aplicam-se as condições do tarifário em Portugal. Exclui comunicações
em barcos, aviões e por satélites.
Caso o consumo em roaming e presença no Espaço Economico Europeu sejam superiores ao consumo e presença em Portugal e noutros
países fora do EEE (>50%), nos últimos 4 meses, a Vodafone reserva-se o direito de aplicar as seguintes sobretaxas (sem IVA) em roaming
no EEE:

€0,032/min, para chamadas efetuadas, com taxação aos 30 segundos iniciais e depois ao segundo.

€0,01/SMS, para cada SMS enviado

€0,0060/MB, para utilização de dados, com taxação ao KB.
Caso sejam aplicadas as sobretaxas acima indicadas, as tarifas máximas aplicáveis (sem IVA) de roaming são:




€0,19/min, para chamadas efetuadas, com taxação aos 30 segundos iniciais e depois ao segundo.
€0,06/SMS, para cada SMS enviado
€0,20/MB, para utilização de dados, com taxação ao KB.

Tarifário Red Madeira
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Disponível para adesão até 15-08-2016

Red Madeira

Valor Mensal

€ 17,49
€10,49/número adicional
0 cênt. Chamadas e SMS para todas as redes












Comunicações

Clientes Extreme e comunidade Yorn falam e enviam SMS a 0
cênt. para Clientes Red

Comunicações em Roaming
(UE, Islândia, Liechtenstein e
Noruega)

200 minutos
200 SMS
200 MB

Internet no Telemóvel

200 MB

Tarifário sujeito a um período de fidelização de 24 meses. Após este período, aplica-se a oferta comercial em vigor.
As chamadas e SMS incluídos estão sujeitos a uma política de utilização responsável de 5.000 min/SMS para rede móvel Vodafone e
2.000 min/SMS para outras redes nacionais. A partir desse valor aplica-se €0,12/min/SMS. Não inclui MMS, videochamada, chamadas
para números especiais (808, 707 e 760) e apoio a clientes.
MMS para todas as redes – 46 cênt. Videochamada – 45,6 cênt./min. para Vodafone e 92 cênt/min. para outras redes.
Caso esgote o pacote de dados incluído no plano, é ativado automaticamente um novo pacote de 200MB por €2,99, que será válido
até ao final do período de faturação em curso.
A eliminação das tarifas de roaming na Europa está sujeita a uma política de utilização responsável de 200 min, SMS e 200MB por
mês (a serem deduzidos do seu pacote nacional). Atingido esses limites aplicam-se as tarifas base de roaming. Condições válidas 15
dias/ano, na União Europeia, Noruega, Liechtenstein e Islândia, exceto comunicações a partir de barcos, aviões e por satélite. A partir
de 15 de junho de 2017, os pacotes mensais de 200 min, 200 SMS e 200 MB serão descontinuados.
Valores com IVA incluído à taxa de 22%.
Para consultar as condições do tarifário de roaming aplicável na União Europeia Islândia, Liechtenstein e Noruega, ligue grátis 16910
do telefone do qual pretende saber a informação. Para saber as tarifas de roaming aplicáveis para o resto do mundo, selecione o país
de destino aqui.

Tarifário Best Total ao Segundo


Disponível para adesão até 23-05-2016

Best Total ao Segundo
Consumo mínimo mensal
Chamadas
para todas as redes

€ 18,6
Primeiros 10 segundos

Segundos seguintes

3,9 cênt/10 seg

0,4 cênt/seg

SMS para todas as redes

18,5 cênt/SMS

MMS para todas as redes

49,5 cênt/SMS

Videochamadas

Vodafone

10,6 cênt

2 cênt
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19,6 cênt

Outras Redes

2,5 cênt

Chamadas Internacionais Best Total ao Segundo
Primeiros 10 segundos

Segundos seguintes

EUA; Canadá; Redes Fixas da União
Europeia, Suíça e Noruega

9,1 cênt /10 seg

0,9 cênt/seg

Redes Móveis da União Europeia;
Resto da Europa; Argélia;
Marrocos; Tunísia; Angola;
Moçambique; Cabo Verde;
Venezuela; África do Sul; Austrália;
Brasil e Macau

11,8 cênt /10 seg

1,1 cênt/seg

Resto do Mundo

29,3 cênt /10 seg

3,0 cênt/seg
25,6 cênt

SMS





Para o Consumo mínimo mensal são consideradas todas as comunicações nacionais de voz, exceto as efetuadas para números
especiais.
O valor cobrado e não utilizado num mês, transita para o período seguinte, tendo validade de 1 mês.
Para consultar as condições do tarifário de roaming aplicável na União Europeia Islândia, Liechtenstein e Noruega, ligue grátis 16910
do telefone do qual pretende saber a informação. Para saber as tarifas de roaming aplicáveis para o resto do mundo, selecione o país
de destino aqui.

Tarifários Red


Disponível para adesão até 06-03-2016

Red
€ 26,9
€9,9/número adicional

Valor Mensal

0 cênt. Chamadas e SMS para todas as redes
Comunicações

Clientes Extreme e comunidade Yorn falam e enviam SMS
a 0 cênt. para Clientes Red

Internet no Telemóvel



200 MB

Disponíveis para adesão até 24-01-2016

Valor Mensal

Comunicações

Red

Red Up

€ 25,9
€9,9/número adicional

€ 30,9
€14,9/número adicional

Red Top
€ 59,9
€43,9/número adicional

0 cênt. Chamadas e SMS para todas as redes
Clientes Extreme e comunidade Yorn falam e enviam SMS a 0 cênt. para Clientes Red

Pag. 8 de 51

Internet no Telemóvel



200 MB

Comunicações









Cartão de dados adicional:
€4,99/mês

Cartão de dados adicional:
gratuito

Red

Red Up

€ 24,9
€9,9/número adicional

€ 29,9
€14,9/número adicional

Red Top
€ 59,9
€44,9/número adicional

0 cênt. Chamadas e SMS para todas as redes
Clientes Extreme e comunidade Yorn falam e enviam SMS a 0 cênt. para Clientes Red

Internet no Telemóvel




15 GB

Disponíveis para adesão até 24-01-2015

Valor Mensal




1 GB

200 MB

1 GB

15 GB

Cartão de dados adicional:
€4,99/mês

Cartão de dados adicional:
gratuito

Tarifários sujeitos a um compromisso de permanência de 24 meses. Após este período, aplica-se a oferta comercial em vigor.
MMS para todas as redes – 46 cênt.
Videochamada – 45,6 cênt./min. para Vodafone e 92 cênt/min. para outras redes.
Caso esgote o pacote de dados incluído no plano, é ativado automaticamente um novo pacote de 200MB por €2,99, que será válido
até ao final do período de faturação em curso.
De forma a garantir a prestação de um serviço de qualidade a todos os seus Clientes, a Vodafone definiu uma política de utilização
responsável para cada cartão que estabelece um limite mensal de 5.000 minutos ou SMS para a rede móvel Vodafone e 2.000
minutos ou SMS para as outras redes nacionais. No âmbito desta política, a Vodafone reserva-se do direito de aplicar a taxação de 12
cênt. por minuto ou SMS efetuados para além dessa utilização máxima.
Períodos de taxação de 30 seg. após o 1º minuto nas chamadas e de 10KB no acesso à Internet. Os valores não utilizados não
transitam para o mês seguinte.
Para consultar as condições atuais do tarifário de roaming aplicável na União Europeia Islândia, Liechtenstein e Noruega, ligue grátis
16910 do telefone do qual pretende saber a informação. Para saber as tarifas de roaming aplicáveis para o resto do mundo, selecione
o país de destino aqui.
A partir de 15 de junho de 2017, no Espaço Económico Europeu (que inclui os países da União Europeia , Islândia, Liechtenstein e
Noruega), as comunicações de voz efetuadas serão taxadas de acordo com o seu tarifário em Portugal para outras redes nacionais e
as comunicações de voz recebidas serão gratuitas. Nas comunicações de dados aplicam-se as condições do seu tarifário em
Portugal. A partir de 15 de junho de 2017 o serviço Easy Roaming incluído nos tarifários RED Top será descontinuado. Assim sendo,
nas comunicações efetuadas em países fora do Espaço Económico Europeu e incluídos no Easy Roaming (Albânia, Turquia e Suíça)
irão aplicar-se as tarifas base de roaming das respetivas zonas de taxação.

Tarifário Red +


Disponível para adesão até 06-03-2016

Red+
Valor Mensal

€ 26,9
€9,9/número adicional
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0 cênt. Chamadas e SMS para todas as redes
Comunicações

Clientes Extreme e comunidade Yorn falam e enviam SMS a 0
cênt. para Clientes Red

200 MB / número
Internet no Telemóvel

para partilhar entre todos os números da conta e com
controlo de utilização por número
Cartão de dados adicional: €5,20/mês



Disponíveis para adesão até 24-01-2016

Red+
Valor Mensal

€ 25,9
€9,9/número adicional
0 cênt. Chamadas e SMS para todas as redes

Comunicações

Clientes Extreme e comunidade Yorn falam e enviam SMS a 0
cênt. para Clientes Red

200 MB / número
Internet no Telemóvel

para partilhar entre todos os números da conta e com
controlo de utilização por número
Cartão de dados adicional: €5/mês



Disponíveis para adesão até 24-01-2015

Red+
Valor Mensal

€ 24,9
€9,9/número adicional
0 cênt. Chamadas e SMS para todas as redes

Comunicações

Clientes Extreme e comunidade Yorn falam e enviam SMS a 0
cênt. para Clientes Red

200 MB / número
Internet no Telemóvel

para partilhar entre todos os números da conta e com
controlo de utilização por número
Cartão de dados adicional: €5/mês





Tarifário sujeito a um compromisso de permanência de 24 meses. Após este período, aplica-se a oferta comercial em vigor.
MMS para todas as redes – 46 cênt.
Videochamada – 45,6 cênt./min. para Vodafone e 92 cênt/min. para outras redes.
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Caso esgote o pacote de dados incluído no plano, é ativado automaticamente um novo pacote de 200MB por €2,99, que será válido
até ao final do período de faturação em curso.
De forma a garantir a prestação de um serviço de qualidade a todos os seus Clientes, a Vodafone definiu uma política de utilização
responsável para cada cartão que estabelece um limite mensal de 5.000 minutos ou SMS para a rede móvel Vodafone e 2.000
minutos ou SMS para as outras redes nacionais. No âmbito desta política, a Vodafone reserva-se do direito de aplicar a taxação de 12
cênt. por minuto ou SMS efetuados para além dessa utilização máxima.
Períodos de taxação de 30 seg. após o 1º minuto nas chamadas e de 10KB no acesso à Internet. Os valores não utilizados não
transitam para o mês seguinte.
Para consultar as condições atuais do tarifário de roaming aplicável na União Europeia Islândia, Liechtenstein e Noruega, ligue grátis
16910 do telefone do qual pretende saber a informação. Para saber as tarifas de roaming aplicáveis para o resto do mundo, selecione
o país de destino aqui.
A partir de 15 de junho de 2017, no Espaço Económico Europeu (que inclui os países da União Europeia , Islândia, Liechtenstein e
Noruega), as comunicações de voz efetuadas serão taxadas de acordo com o seu tarifário em Portugal para outras redes nacionais e
as comunicações de voz recebidas serão gratuitas. Nas comunicações de dados aplicam-se as condições do seu tarifário em
Portugal. A partir de 15 de junho de 2017 o serviço Easy Roaming incluído nos tarifários RED Top será descontinuado. Assim sendo,
nas comunicações efetuadas em países fora do Espaço Económico Europeu e incluídos no Easy Roaming (Albânia, Turquia e Suíça)
irão aplicar-se as tarifas base de roaming das respetivas zonas de taxação.

Comunicações Internacionais – Tarifários Red e Red+
Chamadas (preços por minuto) e SMS
União Europeia, Suíça, Canadá e EUA

50,8 cênt.

Resto da Europa, Angola, Moçambique,
Cabo Verde, Marrocos, Argélia, Tunísia,
África do Sul, Brasil, Venezuela e Austrália

63,2 cênt.

Resto do Mundo
SMS

€1,65
24,7 cênt.

Tarifário Red Phone


Disponível para adesão até 06-03-2016

Red Phone

Valor Mensal

€ 36,99
€20,99/número adicional
0 cênt. Chamadas e SMS para todas as redes

Comunicações

Clientes Extreme e comunidade Yorn falam e enviam SMS a 0
cênt. para Clientes Red
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Internet no Telemóvel



200 MB

Disponíveis para adesão até 24-01-2016

Valor Mensal

Comunicações

Red Phone

Red Phone Up

Red Phone Top

€ 36,99
€20,99/número adicional

€ 42,13
€26,13/número adicional

0 cênt. Chamadas e SMS para todas as redes
Clientes Extreme e comunidade Yorn falam e enviam SMS a 0 cênt. para Clientes Red
15 GB

1 GB
Internet no Telemóvel














€ 71,99
€55,99/número adicional

200 MB

Cartão de dados adicional:
€4,99/mês

Cartão de dados adicional:
Gratuito

Tarifário sujeito a um compromisso de permanência de 12 meses. Após os 12 meses, aplica-se a oferta comercial em vigor.
MMS para todas as redes – 46 cênt.
Videochamada – 45,6 cênt./min. para Vodafone e 92 cênt/min. para outras redes.
Caso esgote o pacote de dados incluído no plano, é ativado automaticamente um novo pacote de 200MB por €2,99, que será válido
até ao final do período de faturação em curso.
De forma a garantir a prestação de um serviço de qualidade a todos os seus Clientes, a Vodafone definiu uma política de utilização
responsável para cada cartão que estabelece um limite mensal de 5.000 minutos ou SMS para a rede móvel Vodafone e 2.000
minutos ou SMS para as outras redes nacionais. No âmbito desta política, a Vodafone reserva-se do direito de aplicar a taxação de 12
cênt. por minuto ou SMS efetuados para além dessa utilização máxima.
Períodos de taxação de 30 seg. após o 1º minuto nas chamadas e de 10KB no acesso à Internet. Os valores não utilizados não
transitam para o mês seguinte.
Para consultar as condições atuais do tarifário de roaming aplicável na União Europeia Islândia, Liechtenstein e Noruega, ligue grátis
16910 do telefone do qual pretende saber a informação. Para saber as tarifas de roaming aplicáveis para o resto do mundo, selecione
o país de destino aqui.
A partir de 15 de junho de 2017, no Espaço Económico Europeu (que inclui os países da União Europeia , Islândia, Liechtenstein e
Noruega), as comunicações de voz efetuadas serão taxadas de acordo com o seu tarifário em Portugal para outras redes nacionais e
as comunicações de voz recebidas serão gratuitas. Nas comunicações de dados aplicam-se as condições do seu tarifário em
Portugal. A partir de 15 de junho de 2017 o serviço Easy Roaming incluído nos tarifários RED Top será descontinuado. Assim sendo,
nas comunicações efetuadas em países fora do Espaço Económico Europeu e incluídos no Easy Roaming (Albânia, Turquia e Suíça)
irão aplicar-se as tarifas base de roaming das respetivas zonas de taxação.

Tarifários Vodafone Açores e Vodafone Madeira

Açores

Valor Mensal

Comunicações

€ 14,99
€9,99
0 cênt chamadas e SMS
para a Vodafone
50 minutos ou SMS para outras redes

Madeira

€ 9,99

500 minutos ou SMS para todas as redes

Clientes Vodafone Extreme e Yorn falam e enviam SMS a 0 cênt. para planos
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Vodafone Açores e Vodafone Madeira
Internet no
Telemóvel












200 MB

MMS para todas as redes – 46 cênt.
Videochamada – 45,6 cênt./min. para Vodafone e 92 cênt/min. para outras redes.
Os valores não utilizados não transitam para o mês seguinte.
De forma a garantir a prestação de um serviço de qualidade a todos os seus Clientes, a Vodafone definiu uma política de utilização
responsável para cada cartão Vodafone Açores, que estabelece um limite mensal de 5.000 minutos ou SMS para a rede móvel
Vodafone. No âmbito desta política, a Vodafone reserva-se do direito de aplicar a taxação de 12 cênt. por minuto ou SMS efetuados
para além dessa utilização máxima. Esta tarifa também é aplicável caso o Cliente esgote o pacote de minutos ou SMS incluído para
outras redes no plano Açores, ou o pacote de minutos ou SMS incluído para todas as redes no plano Madeira.
Períodos de taxação de 30 seg. após o 1º minuto nas chamadas e de 10KB no acesso à Internet.
Valores com IVA incluído à taxa de 18% para a região autónoma dos Açores e de 22% para a região autónoma da Madeira.
Para consultar as atuais condições do tarifário de roaming aplicável na União Europeia Islândia, Liechtenstein e Noruega, ligue grátis
16910 do telefone do qual pretende saber a informação. Para saber as tarifas de roaming aplicáveis para o resto do mundo, selecione
o país de destino aqui.
A partir de 15 de junho de 2017, no Espaço Económico Europeu (que inclui os países da União Europeia , Islândia, Liechtenstein e
Noruega), as comunicações de voz efetuadas serão taxadas de acordo com o seu tarifário em Portugal para outras redes nacionais e
as comunicações de voz recebidas serão gratuitas. Nas comunicações de dados aplicam-se as condições do seu tarifário em Portugal.

Tarifários Vodafone Açores e Vodafone Açores +

Valor Mensal

Comunicações

Açores

Açores +

€ 13,99

€ 21,57

0 cênt chamadas e SMS
para a Vodafone
19,6 cênt. por min/SMS para outras as
redes

0 cênt chamadas e SMS
para a Vodafone
120 minutos ou SMS para outras
redes

Clientes Vodafone Extreme e Yorn falam e enviam SMS a 0 cênt. para planos
Vodafone Açores
Internet no
Telemóvel









200 MB

MMS para todas as redes – 46 cênt.
Videochamada – 45,6 cênt./min. para Vodafone e 92 cênt/min. para outras redes.
Os valores não utilizados não transitam para o mês seguinte.
De forma a garantir a prestação de um serviço de qualidade a todos os seus Clientes, a Vodafone definiu uma política de utilização
responsável para cada cartão Vodafone Açores, que estabelece um limite mensal de 5.000 minutos ou SMS para a rede móvel
Vodafone. No âmbito desta política, a Vodafone reserva-se do direito de aplicar a taxação de 19,6 cênt. por minuto ou SMS efetuados
para além dessa utilização máxima. Esta tarifa também é aplicável caso o Cliente esgote o pacote de minutos ou SMS incluído para
outras redes no plano Açores+.
Períodos de taxação de 30 seg. após o 1º minuto nas chamadas e de 10KB no acesso à Internet.
Valores com IVA incluído à taxa de 18%.
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Para consultar as atuais condições do tarifário de roaming aplicável na União Europeia Islândia, Liechtenstein e Noruega, ligue grátis
16910 do telefone do qual pretende saber a informação. Para saber as tarifas de roaming aplicáveis para o resto do mundo, selecione
o país de destino aqui.
A partir de 15 de junho de 2017, no Espaço Económico Europeu (que inclui os países da União Europeia , Islândia, Liechtenstein e
Noruega), as comunicações de voz efetuadas serão taxadas de acordo com o seu tarifário em Portugal para outras redes nacionais e
as comunicações de voz recebidas serão gratuitas. Nas comunicações de dados aplicam-se as condições do seu tarifário em Portugal.

Tarifário Red Açores


Disponível para adesão até 06-03-2016

Red Açores

Valor Mensal

€ 16,9
€9,9/número adicional
0 cênt. Chamadas e SMS para todas as redes



Comunicações

Clientes Extreme e comunidade Yorn falam e enviam SMS a 0
cênt. para Clientes Red

Internet no Telemóvel

200 MB

Disponível para adesão até 24-01-2016

Red Açores

Valor Mensal

€ 15,9
€9,9/número adicional
0 cênt. Chamadas e SMS para todas as redes

Comunicações

Clientes Extreme e comunidade Yorn falam e enviam SMS a 0
cênt. para Clientes Red

Internet no Telemóvel

200 MB

Tarifário Red Madeira


Disponível para adesão até 06-03-2016

Red Madeira

Valor Mensal

€ 16,9
€9,9/número adicional
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0 cênt. Chamadas e SMS para todas as redes



Comunicações

Clientes Extreme e comunidade Yorn falam e enviam SMS a 0
cênt. para Clientes Red

Internet no Telemóvel

200 MB

Disponível para adesão até 24-01-2016

Red Açores
€ 15,9
€9,9/número adicional

Valor Mensal

0 cênt. Chamadas e SMS para todas as redes
Comunicações

Clientes Extreme e comunidade Yorn falam e enviam SMS a 0
cênt. para Clientes Red

Internet no Telemóvel

200 MB

Red Madeira
€21,22
Valor Mensal

ou
€16,22
durante um ano com portabilidade

Comunicações

Chamadas e SMS a 0 cênt
para todas as redes
Clientes Vodafone Extreme e Yorn falam e enviam SMS a 0 cênt. para Clientes Red









Internet no Telemóvel

200 MB

Easy Roaming

Chamadas, SMS e Internet no telemóvel por mais €2,99/dia

MMS para todas as redes – 46 cênt.
Videochamada – 45,6 cênt./min. para Vodafone e 92 cênt/min. para outras redes.
Os valores não utilizados não transitam para o mês seguinte.
De forma a garantir a prestação de um serviço de qualidade a todos os seus Clientes, a Vodafone definiu uma política de utilização
responsável para cada cartão que estabelece um limite mensal de 5.000 minutos ou SMS para a rede móvel Vodafone e 2.000
minutos ou SMS para as outras redes nacionais. No âmbito desta política, a Vodafone reserva-se do direito de aplicar a taxação de 12
cênt. por minuto ou SMS efetuados para além dessa utilização máxima.
Períodos de taxação de 30 seg. após o 1º minuto nas chamadas e de 10KB no acesso à Internet.
Valores com IVA incluído à taxa de 22%.
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Para consultar as atuais condições do tarifário de roaming aplicável na União Europeia Islândia, Liechtenstein e Noruega, ligue grátis
16910 do telefone do qual pretende saber a informação. Para saber as tarifas de roaming aplicáveis para o resto do mundo, selecione
o país de destino aqui.
A partir de 15 de junho de 2017, no Espaço Económico Europeu (que inclui os países da União Europeia , Islândia, Liechtenstein e
Noruega), as comunicações de voz efetuadas serão taxadas de acordo com o seu tarifário em Portugal para outras redes nacionais e
as comunicações de voz recebidas serão gratuitas. Nas comunicações de dados aplicam-se as condições do seu tarifário em Portugal.

Tarifário Best 91, Best Total e Best Top

Valor Mensal



Best Max 91

€ 17,39

€ 34,81

€ 69,63

0 cênt.

0 cênt.

19,7 cênt.(1ºminuto)
0 cênt.(min. seguintes)

Mensagens
SMS e MMS

100 SMS
9,6 cênt. por SMS adicional
49,4 cênt. por MMS

Chamadas e
SMS

34,8 cênt.

23,2 cênt.

250 min. ou SMS
17,5 cênt. por min./SMS
adicional

600 MB

1 GB

2 GB

Internet no Telemóvel



Best Plus 91

Chamadas
Vodafone

Outras
Redes

Best Base 91

Best Base Total

Best Plus Total

Best Max Total

Best Top

Valor Mensal

€ 17,39

€ 34,81

€ 69,63

€ 116,04

100 min. ou msg.
19,7 cênt. por min./
msg. adicional

225 min. ou msg.
17,5 cênt. por min./
msg. adicional

550 min. ou msg.
11,7 cênt. por min./
msg. adicional

0 cênt.

Todas as Redes

Internet no Telemóvel

600 MB

1 GB

2 GB

Chamadas, SMS
e MMS para todas
as redes
+
Internet no
telemóvel

Para consultar as atuais condições do tarifário de roaming aplicável na União Europeia Islândia, Liechtenstein e Noruega, ligue grátis
16910 do telefone do qual pretende saber a informação. Para saber as tarifas de roaming aplicáveis para o resto do mundo, selecione
o país de destino aqui.
A partir de 15 de junho de 2017, no Espaço Económico Europeu (que inclui os países da União Europeia , Islândia, Liechtenstein e
Noruega), as comunicações de voz efetuadas serão taxadas de acordo com o seu tarifário em Portugal para outras redes nacionais e
as comunicações de voz recebidas serão gratuitas. Nas comunicações de dados aplicam-se as condições do seu tarifário em Portugal.

Tarifário Best Total
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Comunicações nacionais incluídas e
Preços por minuto / SMS Todas as Redes
Best Total Base
€18,75/mês

100 min ou SMS
(18,8 cênt. por min. / SMS após)

Best Total Plus
€37,63/mês

230 min ou SMS
(16,2 cênt. por min. / SMS após)

Best Total Max
€62,8/mês

500 min ou SMS
(12,5 cênt. por min. / SMS após)

fale a 0 cênt. com a Opção Família.
Junte até 4 números na sua
conta best e fale a
0 cênt./min entre eles.

Fale a 0 cênt. com a Opção Família.
Junte até 4 números na sua conta best e fale a 0 cêntimos entre eles. €12,6/mês por cada número família com os tarifários best total Plus
e best total Max.
Chamadas Internacionais - Best Total
U.E., Suíça, EUA e Canadá

50,8 cênt.

Resto da Europa, Angola, Moçambique, Marrocos,
Argélia, Tunísia, África do Sul, Brasil, Venezuela e
Austrália

63,5 cênt.

Resto do Mundo

€1,65

SMS

25,6 cênt.

• MMS – 49,4 cênt.
• Videochamada Vodafone – 48,7 cênt.
• Videochamada Outras Redes – 98,4 cênt.

Tarifário Best 91
Comunicações Incluídas e Preços por Minuto / SMS
Vodafone

Outras Redes

Voz

SMS

Voz

SMS

Best 91
Base
€18,75/mês

12,4 cênt. (1º
min.)
0 cênt. (min.seg.)

50 SMS (9,8 cênt. após)

50,2 cênt.

18,8 cênt.

Best 91 Plus
€37,63/mês

0 cênt.

250 SMS (9,8 cênt. após)

36,4 cênt.

18,8 cênt.

Best 91 Max

0 cênt.

200 min. ou SMS
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€62,8/mês

(18,8 cênt. após)

Best 91 Top
€87,98/mês

500 min. ou SMS
(12,4 cênt. após)

0 cênt.

Chamadas Internacionais - Best 91
U.E., Suiça, EUA e Canadá

50,8 cênt.

Resto da Europa, Angola, Moçambique, Marrocos,
Argélia, Tunísia, África do Sul, Brasil, Venezuela e
Austrália

63,5 cênt.

Resto do Mundo

€1,65

SMS

25,6 cênt.

• MMS – 49,4 cênt.
• Videochamada Vodafone – 48,7 cênt.
• Videochamada Outras Redes – 98,4 cênt.
 Para consultar as condições do tarifário de roaming aplicável na União Europeia Islândia, Liechtenstein e Noruega, ligue grátis 16910 do
telefone do qual pretende saber a informação. Para saber as tarifas de roaming aplicáveis para o resto do mundo, selecione o país de
destino aqui.

Tarifários Best iPhone

Tarifário

Best iPhone 100

Best iPhone 230

Best iPhone 500

Valor Mensal

€37,63

€56,51

€81,65

Voz
Minutos incluídos p/ todas as redes

100

230

500

Preço por Min. adicional

18,8 cênt.

16,2 cênt.

12,4 cênt.

250

250

500

18,8 cênt.

16,2 cênt.

12,4 cênt.

SMS
SMS incluídos p/ rede Vodafone
Preço por SMS adicional
p/ todas as redes

MMS
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MMS incluídos p/ rede Vodafone

250

Preço por MMS adicional

250

500

49,6 cênt.

p/ todas as redes
Dados iPhone
Tráfego incluído

500

Preço por MB adicional

7,5 cênt./ MB

Fale a 0 cênt. com a Opção Família.
Os planos best iPhone 230 e 500 permitem juntar até 4 números na mesma conta e falar a zero cêntimos entre eles partilhando os
minutos e SMS do seu plano iPhone, por €12,6 adicionais por número. Caso os membros da família utilizem também um iPhone, pode
optar pela Opção Família com tráfego de dados incluído (500MB), por €31,5 por número adicional.
Mais informação:
• Para os pacotes de minutos mensais são consideradas todas as chamadas de voz nacionais, exceto as efetuadas para números especiais.
Caso a utilização mensal seja inferior ao pacote oferecido, a diferença será debitada na fatura, transitando o valor não utilizado para o mês
seguinte (validade de 1 mês).
• Os Clientes best iPhone não podem aderir ao Aditivo SMS, nem aos Aditivo Internet, porque estes planos já oferecem um pacote de SMS
e um pacote de dados gratuitos.
• São aplicados períodos de taxação de 30 segundos após o primeiro minuto.
• A tarifa de 0 cêntimos da Opção Família está limitada a 2.000 minutos por mês entre números da mesma conta.
• Os MB de tráfego de dados são atribuídos por número, não sendo partilháveis entre os números da conta.
• O tráfego incluído não utilizado não transita para o mês seguinte. Se ultrapassar o limite do seu pacote de utilização será aplicada a tarifa
de 7,5 cênt./MB.
• O tráfego incluído não é válido em Roaming.
• São aplicados períodos de taxação de 10KB.
 Para consultar as condições do tarifário de roaming aplicável na União Europeia Islândia, Liechtenstein e Noruega, ligue grátis 16910 do
telefone do qual pretende saber a informação. Para saber as tarifas de roaming aplicáveis para o resto do mundo, selecione o país de
destino aqui.

Chamadas Internacionais - Best iPhone
U.E., Suíça, EUA e Canadá

50,8 cênt.

Resto da Europa, Angola, Moçambique, Marrocos,
Argélia, Tunísia, África do Sul, Brasil, Venezuela e
Austrália

63,5 cênt.

Resto do Mundo
SMS

€1,65
25,6 cênt.
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Tarifário Best 91

Consumo Mínimo Mensal

€18,60

Chamadas Nacionais (Preço por minuto)

Chamadas Rede Vodafone

19,8 cênt. + 4,4 cênt
(1º minuto + min. seguintes)

Outras Redes

49,8 cênt.
SMS

Rede Vodafone

10,1 cênt.

Outras Redes

22,5 cênt.

Internacionais

25,6 cênt.

• Períodos de Taxação: 10 segundos após o primeiro minuto.
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Tarifário Best 20

Consumo Mínimo Mensal

€24,96

Chamadas Nacionais (Preço por minuto)
Chamadas até ao consumo base

24,9 cênt

Chamadas após o consumo base

20,3 cênt.
SMS

Todas as Redes

13,2 cênt.

• Períodos de Taxação: 10 segundos após o primeiro minuto.

Chamadas Internacionais Planos Best e Best 91 (Preço por minuto)
U.E., Suíça, EUA e Canadá, Noruega

50,8 cênt.

Resto da Europa, Angola, Moçambique, Marrocos,
Argélia, Tunísia, África do Sul, Brasil,
Venezuela, Cabo Verde, Macau e Austrália

63,6 cênt.

Resto do Mundo

€1,65

Notas gerais para os Plano best e best 91:
• Para o Consumo Base são consideradas todas as Comunicações nacionais de voz, exceto as efetuadas para números especiais e as
abrangidas por minutos ou montantes de períodos anteriores. As videochamadas não estão incluídas (aplica-se a tarifa do serviço vídeo
chamada).
• Caso a utilização mensal seja inferior ao consumo do plano contratado, será debitada a diferença na fatura.
• O valor não utilizado transita para o período seguinte, tendo uma validade de 3 meses no Plano best e de 1 mês no Plano best 91. O valor
não utilizado tem prioridade sobre o valor do próprio período e não conta para o Consumo Mínimo Mensal.
• Em caso de desativação não serão reembolsados valores não utilizados.
• Para consultar as condições do tarifário de roaming aplicável na União Europeia Islândia, Liechtenstein e Noruega, ligue grátis 16910 do
telefone do qual pretende saber a informação. Para saber as tarifas de roaming aplicáveis para o resto do mundo, selecione o país de
destino aqui.
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Planos Pack
Pack Total 30

Valor Mensal

€13,42

Chamadas Nacionais (Preço por minuto)

Minutos Incluídos

15 minutos em horário Profissional + 15 minutos ao
Fim-de Semana
Comunicações não incluídas
Rede Móvel Vodafone

Horário Profissional

22,3 cênt.

Horário Económico

19,1 cênt.

Fim de semana

19,1 cênt.
Outras Redes

Horário Profissional

70,2 cênt.

Horário Económico

25,6 cênt.

Fim de semana

19,1 cênt.
Mensagens SMS

Todas as redes

13,5 cênt.

• Períodos de Taxação: 30 seg. nas comunicações para Outras Redes no Horário Profissional; 60 seg. nos restantes casos.
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Pack Total 60

Valor Mensal

€22,53

Chamadas Nacionais (Preço por minuto)

Minutos Incluídos

30 minutos em horário Profissional + 30 minutos ao
Fim-de Semana
Comunicações não incluídas
Rede Móvel Vodafone

Horário Profissional

22,3 cênt.

Horário Económico

19,1 cênt.

Fim de semana

19,1 cênt.
Outras Redes

Horário Profissional

70,2 cênt.

Horário Económico

25,6 cênt.

Fim de semana

19,1 cênt.
Mensagens SMS

Todas as redes

13,5 cênt.

• Períodos de Taxação: 30 seg. nas comunicações para Outras Redes no Horário Profissional; 60 seg. nos restantes casos.
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Pack Total 90

Valor Mensal

€34,18

Chamadas Nacionais (Preço por minuto)

Minutos Incluídos

60 minutos em horário Profissional + 30 minutos ao
Fim-de Semana
Comunicações não incluídas
Rede Móvel Vodafone

Horário Profissional

22,3 cênt.

Horário Económico

19,1 cênt.

Fim de semana

19,1 cênt.
Outras Redes

Horário Profissional

70,2 cênt.

Horário Económico

25,6 cênt.

Fim de semana

19,1 cênt.
Mensagens SMS

Todas as redes

13,5 cênt.

• Períodos de Taxação: 30 seg. nas comunicações para Outras Redes no Horário Profissional; 60 seg. nos restantes casos.
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Pack Total 150

Valor Mensal

€54,97

Chamadas Nacionais (Preço por minuto)

Minutos Incluídos

120 minutos em horário profissional + 30 minutos
Fim-de Semana
Comunicações não incluídas
Rede Móvel Vodafone

Horário Profissional

22,3 cênt.

Horário Económico

19,1 cênt.

Fim de semana

19,1 cênt.
Outras Redes

Horário Profissional

70,2 cênt.

Horário Económico

25,6 cênt.

Fim de semana

19,1 cênt.
Mensagens SMS

Todas as redes

13,5 cênt.

• Períodos de Taxação: 30 seg. nas comunicações para Outras Redes no Horário Profissional; 60 seg. nos restantes casos.
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Pack Privado 120

Valor Mensal

€22,53

Chamadas Nacionais (Preço por minuto)

Minutos Incluídos

120 minutos em horário Económico ou Fim-deSemana
Comunicações não incluídas
Rede Móvel Vodafone

Horário Profissional

22,3 cênt.

Horário Económico

19,1 cênt.

Fim de semana

19,1 cênt.
Outras Redes

Horário Profissional

70,2 cênt.

Horário Económico

25,6 cênt.

Fim de semana

19,1 cênt.
Mensagens SMS

Todas as redes

13,5 cênt.

• Períodos de Taxação: 30 seg. nas comunicações para Outras Redes no Horário Profissional; 60 seg. nos restantes casos.
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Pack Total 60 intraconta

Valor Mensal

€22,53

Chamadas Nacionais (Preço por minuto)
30 Minutos em horário Profissional + 30 minutos ao
Fim-de Semana

Minutos Incluídos

Comunicações não incluídas
Chamadas entre números da conta

4,1 cênt.

Rede Móvel Vodafone
Horário Profissional

22,3 cênt.

Horário Económico

19,1 cênt.

Fim de semana

19,1 cênt.
Outras Redes

Horário Profissional

70,2 cênt.

Horário Económico

25,6 cênt.

Fim de semana

19,1 cênt.
Mensagens SMS

Todas as redes

13,5 cênt.

Horários:
Profissional - das 8H às 13H e das 14H às 21H
Económico - das 21H às 8H e das 13H às 14H
Fim-de-semana - Sábados, Domingos e Feriados Nacionais
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Chamadas Internacionais Pack Total (Preço por minuto)

Dias úteis
EUA, Canadá, União Europeia e Suíça

70,4 cênt.

Resto da Europa, Angola, Moçambique, Marrocos,
Argélia, Tunísia, África do Sul, Brasil, Venezuela,
Macau e Austrália

70,4 cênt.

Resto do Mundo

€1,68
Fins de Semana e Feriados Nacionais

EUA, Canadá, União Europeia e Suíça

25,5 cênt.

Resto da Europa, Angola, Moçambique, Marrocos,
Argélia, Tunísia, África do Sul, Brasil, Venezuela,
Macau e Austrália

25,5 cênt.

Resto do Mundo

€1,68

• Notas gerais Planos Packs:
• Os minutos dos Planos Pack referem-se a chamadas Nacionais (efetuadas em qualquer horário) e Internacionais para a União Europeia,
Suíça, EUA e Canadá e não incluem chamadas efetuadas para Serviços Suplementares ou Especiais.
• Os 15 ou 30 minutos adicionais são para utilizar ao fim de semana e Feriados Nacionais.
• As chamadas recebidas em Roaming não descontam nos minutos do Pack.
• Os minutos incluídos e não utilizados transitam para o mês seguinte e têm a validade de 6 meses.
• Em caso de desativação do serviço não há lugar a qualquer reembolso dos minutos eventualmente não utilizados. No entanto, se for
solicitada a reativação do serviço, os minutos são recuperados. No caso de alteração de titular, os minutos não utilizados transitam para o
novo titular.
• Para consultar as condições do tarifário de roaming aplicável na União Europeia Islândia, Liechtenstein e Noruega, ligue grátis 16910 do
telefone do qual pretende saber a informação. Para saber as tarifas de roaming aplicáveis para o resto do mundo, selecione o país de
destino aqui.
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Pack Atlântico

Valor Mensal

€7,02

Chamadas Nacionais (Preço por minuto)
Rede Móvel Vodafone e Rede Fixa na Madeira
Horário Profissional

21,3 cênt.

Horário Económico

14,1 cênt.

Fim de semana

14,1 cênt.
Restantes Chamadas

Todos os Horários

42,4 cênt.
Mensagens SMS

Todas as redes

14,3 cênt.

Períodos de Taxação: de 30 segundos após o primeiro minuto.
Horários:
Profissional - das 8H às 13H e das 14H às 21H
Económico - das 21H às 8H e das 13H às 14H
Fim de semana - Sábados, Domingos e Feriados Nacionais

Chamadas Internacionais
EUA, Canadá, U.E, Suíça, Venezuela e África do
Sul

8 5,1 cênt.

Resto da Europa, Argélia, Marrocos, Tunísia,
Angola, Moçambique, Austrália e Brasil

92,3 cênt.

Resto do Mundo

€1,76

• Notas gerais Plano Pack Atlântico:
• Os minutos incluídos e não utilizados transitam para o mês seguinte e têm validade de 6 meses.
• As chamadas para a rede Vodafone efetuadas no Continente têm o mesmo custo das chamadas efetuadas na Madeira.
• O valor mensal é pago em adiantado.
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Pack Madeira

Valor Mensal

€13,12

Chamadas Nacionais (Preço por minuto)
Chamadas com Origem na Madeira:
Todas as Redes
Dias úteis

21,3 cênt.

Fim-de-semana e Feriados

14,1 cênt.
Restantes Chamadas

Dias úteis

42,4 cênt.

Fim-de-semana e Feriados

42,4 cênt.
Mensagens SMS

Todas as redes

14,3 cênt.

Períodos de Taxação: de 30 segundos após o primeiro minuto.
Horários:
Profissional - das 8H às 13H e das 14H às 21H
Económico - das 21H às 8H e das 13H às 14H
Fim-de-semana - Sábados, Domingos e Feriados Nacionais

Chamadas Internacionais

EUA, Canadá, U.E, Suíça, Venezuela e África do
Sul

85,1 cênt.

Resto da Europa, Argélia, Marrocos, Tunísia,
Angola, Moçambique, Cabo Verde, Austrália e
Brasil

92,3 cênt.

Resto do Mundo

€1,76
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Tarifários Base e Base +










Base

Base+

Valor Mensal

€ 18,11

€ 26,64

Comunicações

0 cênt SMS para Vodafone
100 minutos ou SMS para outras as redes

0 cênt chamadas e SMS
para a Vodafone
120 minutos ou SMS para outras redes

Internet no Telemóvel

200 MB

200 MB

MMS para todas as redes – 46 cênt.
Videochamada – 45,6 cênt./min. para Vodafone e 92 cênt/min. para outras redes.
Os valores não utilizados não transitam para o mês seguinte.
De forma a garantir a prestação de um serviço de qualidade a todos os seus Clientes, a Vodafone definiu uma política de utilização
responsável aplicável a cada cartão Vodafone Base que estabelece um limite mensal de 5000 minutos ou SMS para a rede móvel
Vodafone no plano Vodafone Base + e 2000 SMS para a Vodafone no plano Vodafone Base. No âmbito desta política a Vodafone
reserva-se o direito de aplicar a tarifa de 19,7 cêntimos por minuto ou SMS efetuados para além dessa utilização máxima. Esta tarifa
também é aplicável caso o Cliente esgote o pacote de minutos e SMS incluído no seu plano.
Para consultar as atuais condições do tarifário de roaming aplicável na União Europeia Islândia, Liechtenstein e Noruega, ligue grátis
16910 do telefone do qual pretende saber a informação. Para saber as tarifas de roaming aplicáveis para o resto do mundo, selecione
o país de destino aqui.
A partir de 15 de junho de 2017, no Espaço Económico Europeu (que inclui os países da União Europeia , Islândia, Liechtenstein e
Noruega), as comunicações de voz efetuadas serão taxadas de acordo com o seu tarifário em Portugal para outras redes nacionais e
as comunicações de voz recebidas serão gratuitas. Nas comunicações de dados aplicam-se as condições do seu tarifário em Portugal.

Comunicações Internacionais
Chamadas (preços por minuto) e SMS
União Europeia, Suíça, Canadá e EUA

50,8 cênt.

Resto da Europa, Angola, Moçambique,
Cabo Verde, Marrocos, Argélia, Tunísia,
África do Sul, Brasil, Venezuela e Austrália

63,2 cênt.

Resto do Mundo
SMS

€1,65
24,7 cênt.
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Tarifários pré-pagos não disponíveis para adesão

Vodafone Up (disponível para adesão até fevereiro 2018)
Vodafone Up 91
Chamadas e SMS para números Vodafone

1000 minutos/SMS

Chamadas e SMS para Outras Redes

100 minutos/SMS

Vodafone Secure Net incluído, com 3 meses grátis (novas adesões a Up)

Vodafone Up Total
Chamadas, SMS - para todas as redes

500 minutos/SMS

Vodafone Secure Net incluído, com 3 meses grátis (novas adesões a Up)

Todas as versões Vodafone Up
Depois de ultrapassar o pacote minutos/SMS

20 cênt por min/SMS

Videochamadas

36 cênt/min

MMS

20 cênt/min
Mensalidades

Vodafone Up 91/Total com 200 MB

€ 11,99

Vodafone Up 91/Total com 1GB

€ 13,99

Vodafone Up 91/Total com 3GB

€ 17,49

Vodafone Up 91/Total com 3GB e 20GB para usar em Apps
Facebook, Instagram, Snapchat, Facebook Messenger, Whatsapp, Skype,
iMessage, FaceTime, Viber, PokémonGO, Call +, Message +, App Tv Vodafone

€ 20,99

Notas
• Tarifário com mensalidade. Os minutos/SMS e Megabytes (200MB, 1GB, 3GB) que não utilizar num mês acumulam para os meses seguintes até
ao dobro dos benefícios incluídos no seu tarifário.
• Para manter o tarifário só tem de ter o montante da mensalidade disponível no seu saldo, todos os meses no mesmo dia. Se não tiver o montante
disponível no saldo na data de débito, será debitado €1por dia de atraso e poderá manter todas as condições do plano.
• Novas adesões a estes tarifários Vodafone Secure Net incluídos com oferta de 3 meses. Após os 3 meses, o serviço tem um preço de 0,99/mês. O
cliente pode desativar este serviço a qualquer momento.
• No Espaço Económico Europeu (EEE), que inclui os países da União Europeia, Islândia, Liechtenstein e Noruega, as comunicações de voz
(chamadas, SMS, MMS e videochamadas) efetuadas são taxadas de acordo com os tarifários Vodafone Up 91 e Total em Portugal para outras redes
nacionais. As comunicações de voz recebidas são gratuitas e nos dados (Vodafone Up com 200 MB, 1 GB e 3 GB) aplicam-se as condições do
tarifário em Portugal. Nos Vodafone Up 91 e Total com 3 GB + 20 GB em Apps o consumo de dados em roaming no EEE fica sujeito a uma Politica
de Utilização Responsável (PUR) no valor de 5700MB (valor considerado para o cálculo da PUR foi €17,07 sem IVA) que é traduzida pelo volume de
dados equivalente a, pelo menos, o dobro do volume obtido dividindo o valor mensal do serviço móvel pela tarifa máxima de roaming
regulamentada a nível grossista (sem IVA), até ao limite máximo do pacote nacional. Depois de esgotar a PUR será aplicada a tarifa regulada de
€0,0074/MB, com taxação efetuada ao KB. Estas condições não se aplicam nas comunicações a partir de barcos, aviões e por satélite.



•Os tarifários Vodafone Up 91 e Total 3 GB + Apps incluem 20 GB/mês de tráfego gerado pelas apps Facebook, Instagram, Snapchat, Facebook
Messenger, Whatsapp, Skype, iMessage, FaceTime, Viber, Call Plus, Message+ e Tv Vodafone. Até ao limite de 20 GB o tráfego não é descontado dos
3 GB base incluídos no tarifário. Os clientes são informados por notificação Push da app My Vodafone ou SMS sempre que forem atingidos 80% dos
dados de internet incluídos e quando esgotar o pacote de dados de internet. Depois de esgotarem os 20 GB de acesso às apps indicadas, aplica-se o
tarifário base de internet do cliente ou a tarifa de internet extra. A utilização da App Tv Vodafone implica ter um serviço Tv Net Voz com Tv Box
associado. Este pacote de apps está apenas disponível para acessos efetuados através da APN net2.vodafone.pt (ativa por defeito).
Algumas apps podem aceder a plataformas/serviços/sites de outros fornecedores e esse tráfego poderá ser descontado do pacote de dados do
tarifário (exemplo: na app do Facebook não está incluído o tráfego de páginas web externas como vídeos no Vimeo, sites de notícias…). O acesso a
estas redes através de browser nos telemóveis poderá não ser reconhecido, pelo que os Clientes devem instalar as respetivas aplicações para
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telemóvel e assegurar que utilizam sempre as versões mais recentes das aplicações instaladas. Não está incluído o tráfego de download das
aplicações nem o tráfego realizado através de serviços de compressão de dados (Blackberry BIS, Onavo, KickBit...).



Apesar da generalidade do tráfego destas apps estar incluído, poderá existir uma fração do mesmo que não fique identificado e que, por esse
motivo, seja descontado do pacote de dados de internet do tarifário. Esta situação poderá ocorrer caso os fornecedores das apps ou dos serviços
que as suportam façam alterações ou atualizações.



A utilização destas apps deve ter em conta os termos e condições definidas pelas empresas responsáveis pelas mesmas. A Vodafone não é alertada
previamente nem pode intervir sobre eventuais alterações aos termos e condições destas apps. A Vodafone somente disponibiliza o acesso à
internet. O funcionamento das apps e sua interoperabilidade com os terminais são da responsabilidade do fabricante do equipamento.
•Clientes com Vodafone Up com 20 GB em Apps: Em cumprimento da deliberação da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) sobre
Neutralidade de Rede, a partir de 18 de setembro de 2018 sempre que esgotar o pacote de dados incluído no seu tarifário e não for possível usar a
Tarifa de Internet Móvel (por saldo insuficiente), o acesso ao seu pacote de Apps será automaticamente bloqueado. A utilização deste pacote de
Apps será novamente permitida assim que existam dados disponíveis do pacote incluído no seu tarifário ou da Tarifa de Internet Móvel. A utilização
é igualmente permitida quando ocorre renovação das condições do seu tarifário.

Vodafone Up (disponível para adesão até setembro 2016)
Vodafone Up 91
Chamadas, SMS e MMS Para números Vodafone

1000 minutos/SMS/MMS

Chamadas, SMS e MMS Para Outras Redes

100 minutos/SMS/MMS

Vodafone Secure Net incluído, com 3 meses grátis
Vodafone Up Total
Chamadas, SMS e MMS - para todas as redes

500 minutos/SMS/MMS

Vodafone Secure Net incluído, com 3 meses grátis
Todas as versões Vodafone Up
Depois de ultrapassar o pacote minutos/SMS/MMS

20 cênt por min/SMS/MMS

Videochamadas

36 cênt/min
Mensalidades

Vodafone Up 91/Total com 200 MB

€ 10,49

Vodafone Up 91/Total com 1GB

€ 13,49

Vodafone Up 91/Total com 3GB

€ 17,49

Notas
• Tarifário com mensalidade. Os minutos/SMS/MMS e Megabytes que não utilizar num mês acumulam para os meses seguintes até ao dobro dos
benefícios incluídos no seu tarifário.
• Desde o dia 19/04/2016, que estes tarifários têm Vodafone Secure Net incluídos com oferta de 3 meses.
• Para manter o tarifário só tem de ter o montante da mensalidade disponível no seu saldo, todos os meses no mesmo dia. Se não tiver o montante
disponível no saldo na data de débito, será debitado €1por dia de atraso e poderá manter todas as condições do plano.
• Para clientes que tenham aderido ao Vodafone Up antes de 07/01/2016, a mensalidade do Vodafone Up com 500 MB é de €12,9 e a do Vodafone
Up 91 com 1 GB é de €16,9.
• Desde 30 de abril de 2016 que estes tarifários incluem o Europe Daily Roaming. Caso pretenda poderá solicitar a alteração para o tarifário base de
roaming, sem custos adicionais. Ligue grátis 16910 para saber as condições do mesmo. Para saber as tarifas de roaming aplicáveis para o resto do
mundo, selecione o país de destino aqui.
• A partir de 15 de junho de 2017 o Europe Daily será descontinuado. No Espaço Económico Europeu (EEE), que inclui os países da União Europeia,
Islândia, Liechtenstein e Noruega, as comunicações de voz efetuadas serão taxadas de acordo com o tarifário em Portugal para outras redes
nacionais e as comunicações de voz recebidas serão gratuitas. Nos dados móveis aplicam-se as condições do tarifário em Portugal. Exclui
comunicações em barcos, aviões e por satélites.

Vita Total ao segundo (disponível para adesão até maio de 2016)
Carregamento mínimo mensal
Chamadas
Para todas as redes

€12,5
Primeiros 10 segundos
4,9 cênt/10 seg

Segundos seguintes
0,49 cênt/seg
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SMS
Para todas as redes
MMS
Para todas as redes móveis e fixas
Videochamadas
Para números Vodafone
Para outras redes

13,8 cênt/ SMS
49 cênt/ MMS
Segundos seguintes
1 cênt/seg
2 cênt/seg

Primeiros 10 segundos
10,1 cênt/10 seg
20,4 cênt/10 seg

Carregamentos
Montante
Prazo de Carregamento
€5
12 dias
€7,5
18 dias
€10
24 dias
€12,5
30 dias
+€5
+12 dias
Por cada €5 adicionais são concedidos 12 dias de prolongamento de prazo de carregamento, até um máximo de 120 dias.

Comunicações Internacionais:
Fim de semana e feriados

Dias úteis

nacionais
Período Inicial

Períodos

Período

Períodos

(10seg)

seguintes

Inicial

seguintes

(1seg.)

(10seg)

(1seg.)

13 cênt

1,3 cênt

8,2 cênt

0,8 cênt

Chamadas
Redes móveis da União Europeia, Suíça e Noruega
Resto da Europa; Argélia; Marrocos; Tunísia; Angola;
Moçambique; Cabo Verde; Venezuela; África do Sul;
Austrália; Brasil e Macau
EUA; Canadá;
Redes Fixas da União Europeia, Suíça e Noruega
Resto do Mundo

9,8 cênt

1 cênt

4,5 cênt

0,5 cênt

31,4 cênt

3,1 cênt

31,4 cênt

3,1 cênt

SMS

28,5 cênt

28,5 cênt

28,5 cênt

28,5 cênt

Notas
• Tarifário sem carregamentos obrigatórios nem mensalidade. Para manter o cartão ativo, basta efetuar uma chamada nacional não gratuita, ou um
carregamento, de 6 em 6 meses
• Para assegurar que efetua um carregamento antes de expirar a validade do último carregamento, recebe um SMS de alerta até 2 dias antes da
data limite de carregamento. Em alternativa, marque *#101# e prima a tecla de chamada para saber a data limite de carregamento.
• Em caso de atraso de carregamento, 15 dias depois da data limite de carregamento, o tarifário será automaticamente alterado para um tarifário
sem carregamentos obrigatórios. Assim, pode continuar a fazer e a receber chamadas ao preço das comunicações do novo tarifário.
• Em Roaming, a partir de 30 de abril de 2016, os tarifários pré-pagos incluem o Europe Daily Roaming. Caso pretenda poderá solicitar a alteração
para o tarifário base de roaming, sem custos adicionais. Ligue grátis 16910 para saber as condições do mesmo. Para saber as tarifas de roaming
aplicáveis para o resto do mundo, selecione o país de destino aqui.
• A partir de 15 de junho de 2017 o Europe Daily será descontinuado. No Espaço Económico Europeu (EEE), que inclui os países da União Europeia,
Islândia, Liechtenstein e Noruega, as comunicações de voz efetuadas serão taxadas de acordo com o tarifário em Portugal para outras redes
nacionais e as comunicações de voz recebidas serão gratuitas. Nos dados móveis aplicam-se as condições do tarifário em Portugal. Exclui
comunicações em barcos, aviões e por satélites.

Vita Light Total ao segundo (disponível para adesão até maio de 2016)
Chamadas
Para todas as redes
SMS
Para todas as redes
MMS
Para todas as redes móveis e fixas

Primeiros 10 segundos
7,4 cênt/10 seg

Segundos seguintes
0,74 cênt/seg
15,2 cênt/ SMS
49 cênt/ MMS
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Videochamadas
Para números Vodafone
Para outras redes

Segundos seguintes
1 cênt/seg
2 cênt/seg

Primeiros 10 segundos
10,1 cênt/10 seg
20,4 cênt/10 seg

Comunicações Internacionais:
Dias úteis

Fim de semana e feriados
nacionais

Período Inicial

Períodos

Período

Períodos

(10seg)

seguintes

Inicial

seguintes

(1seg.)

(10seg)

(1seg.)

13 cênt

1,3 cênt

8,2 cênt

0,8 cênt

Chamadas
Redes móveis da União Europeia, Suíça e Noruega
Resto da Europa; Argélia; Marrocos; Tunísia; Angola;
Moçambique; Cabo Verde; Venezuela; África do Sul;
Austrália; Brasil e Macau
EUA; Canadá;
Redes Fixas da União Europeia, Suíça e Noruega
Resto do Mundo

9,8 cênt

1 cênt

4,5 cênt

0,5 cênt

31,4 cênt

3,1 cênt

31,4 cênt

3,1 cênt

SMS

28,5 cênt

28,5 cênt

28,5 cênt

28,5 cênt

Notas
• Tarifário sem carregamentos obrigatórios nem mensalidade. Para manter o cartão ativo, basta efetuar uma chamada nacional não gratuita, ou um
carregamento, de 6 em 6 meses
• Após os primeiros 10 segundos, as chamadas e as videochamadas são cobradas ao segundo.
• Este tarifário permite a utilização de Voz sobre IP.
• A partir de 1 de setembro de 2016, passa a ser debitado o valor de 1 euro e 50 cêntimos, associado à taxa de serviço, a cada 60 dias,
independentemente de efetuar comunicações e/ou carregamentos
• Em Roaming, a partir de 30 de abril de 2016, os tarifários pré-pagos incluem o Europe Daily Roaming. Caso pretenda poderá solicitar a alteração
para o tarifário base de roaming, sem custos adicionais. Ligue grátis 16910 para saber as condições do mesmo. Para saber as tarifas de roaming
aplicáveis para o resto do mundo, selecione o país de destino aqui.
• A partir de 15 de junho de 2017 o Europe Daily será descontinuado. No Espaço Económico Europeu (EEE), que inclui os países da União Europeia,
Islândia, Liechtenstein e Noruega, as comunicações de voz efetuadas serão taxadas de acordo com o tarifário em Portugal para outras redes
nacionais e as comunicações de voz recebidas serão gratuitas. Nos dados móveis aplicam-se as condições do tarifário em Portugal. Exclui
comunicações em barcos, aviões e por satélites.

Vodafone Extreme sem mensalidade (disponível para adesão até setembro de 2015)
Carregamento mínimo mensal
Chamadas
Para números da comunidade Extreme, Up,
Red e Yorn
Para outros números Vodafone
Para outras redes móveis e fixas
SMS
Para números da comunidade Extreme, Up,
Red e Yorn
Para outros números Vodafone
Para outras redes móveis e fixas
MMS
Para números da comunidade Extreme, Up,
Red e Yorn
Para outros números Vodafone e outras
redes móveis e fixas
Videochamadas
Para números da comunidade Extreme, Up,
Red e Yorn
Para outros números Vodafone e outras

€15
0 cênt (até 2.000 mins/mês)
Tarifa Outros Vodafone (após 2.000mins/mês)
22,7 cênt/1º min
5,7 cênt/min seguintes
41,4 cênt/min
0 cênt
0 cênt (até 1.500/semana)
6,1 cênt (após 1.500/semana)
11,7 cênt
0 cênt
48,3 cênt
0 cênt (até 2.000 mins/mês)
Tarifa Outros Vodafone (após 2.000mins/mês)
73,1 cênt/min
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redes móveis e fixas

Carregamentos
Montante
Prazo de Carregamento
€5
10 dias
€7,5
15 dias
€10
20 dias
€15
30 dias
+€5
+10 dias
Por cada €5 adicionais são concedidos 10 dias de prolongamento de prazo de carregamento, até um máximo de 120 dias.

Comunicações Internacionais (preços por minuto/mensagem):
http://www.vodafone.pt/main/particulares/tarifarios/comunicacoes-internacionais.html
Notas
• Pode usufruir destas tarifas sempre que tenha um saldo superior a 0 cênt.
• O SMS de aviso de proximidade da data de carregamento é enviado com uma antecedência mínima de 3 dias.
• Em caso de atraso de carregamento deixa de poder fazer comunicações mas pode recebê-las. 2 dias depois, passa também a ser descontado o
valor de 50 cênt. por dia. Se o saldo deixar de ser suficiente para pagar os 50 cênt/dia, deixa de conseguir receber comunicações. 15 dias depois da
data limite de carregamento, o tarifário é automaticamente alterado para um tarifário sem carregamentos obrigatórios. Assim, pode continuar a
fazer e a receber chamadas ao preço das comunicações do novo tarifário.
• Nas comunicações nacionais de voz são aplicados períodos de taxação de 30 segundos após o primeiro minuto.
• Este tarifário não permite transferências de saldo (SOS Transfer).
• Nas comunicações internacionais e em Roaming aplicam-se as condições para os demais tarifários pré-pagos.
• A comunidade YORN inclui os tarifários Yorn X, W, Extravaganza com e sem mensalidade e Study.
• Quando ligar para um número da comunidade Extreme, Up, Red ou Yorn, irá ouvir um aviso sonoro distintivo (três beeps), que lhe permitirá saber
de antemão que o número de destino faz parte da comunidade e que, portanto, pode falar mais à vontade.
• Pode ainda saber, a qualquer altura, se outro número para o qual pretende ligar é Extreme, Up, Red ou Yorn, marcando no seu Extreme o código
*#109*91xxxxxxx#, seguido de OK ou da tecla de efetuar chamada (em que 91xxxxxxx é o número que pretende pesquisar).
• Em Roaming, a partir de 30 de abril de 2016, os tarifários pré-pagos incluem o Europe Daily Roaming. Caso pretenda poderá solicitar a alteração
para o tarifário base de roaming, sem custos adicionais. Ligue grátis 16910 para saber as condições do mesmo. Para saber as tarifas de roaming
aplicáveis para o resto do mundo, selecione o país de destino aqui.
• A partir de 15 de junho de 2017 o Europe Daily será descontinuado. No Espaço Económico Europeu (EEE), que inclui os países da União Europeia,
Islândia, Liechtenstein e Noruega, as comunicações de voz efetuadas serão taxadas de acordo com o tarifário em Portugal para outras redes
nacionais e as comunicações de voz recebidas serão gratuitas. Nos dados móveis aplicam-se as condições do tarifário em Portugal. Exclui
comunicações em barcos, aviões e por satélites.

Vodafone Extreme (disponível para adesão até setembro de 2015)
Mensalidade
Chamadas e videochamadas
Para números da comunidade Extreme, Up,
Red e Yorn
Para outros números Vodafone, ao fim-desemana
Para outros números Vodafone, durante a
semana
Para outras redes
SMS e MMS
Para números da comunidade Extreme, Up,
Red e Yorn
Para outros números Vodafone
Para outras redes móveis e fixas
Internet no telemóvel
Opção +Internet

€8,5
0 cênt (até 3.000 mins/mês)
Seguintes: tarifa Outros Vodafone durante a semana
0 cênt (até 250 mins/fim-de-semana)
Seguintes: tarifa Outros Vodafone durante a semana
21,2 cênt/min
37,1cênt/min
0 cênt
0 cênt (até 2.000 SMS ou MMS por semana)
Seguintes: 7,4 cênt
15,9 cênt/SMS
37,1 cênt/MMS
150 MB
+1GB por +€10,65 por mês

Comunicações Internacionais (preços por minuto/mensagem):
http://www.vodafone.pt/main/particulares/tarifarios/comunicacoes-internacionais.html
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Notas
• Pode usufruir destas tarifas sempre que tenha um saldo superior a 0 cênt.
• Será avisado por SMS sempre que atingir 80% das chamadas, mensagens e megabytes incluídos e quando os esgotar. Para ficar a saber a qualquer
momento o tráfego que resta do seu plafond de dados, envie um SMS (gratuito) com a palavra MB para o 1202.
• Para manter o tarifário só tem de ter o montante da mensalidade disponível no saldo, todos os meses no mesmo dia (recebe um SMS de alerta 2
dias antes). Se não tiver o montante disponível no saldo na data do débito, é debitado €1 (€2 se tiver a opção "+ internet") por dia de atraso e pode
manter todas as condições do plano. Se o saldo for inferior a €1 (ou €2 se tiver a opção "+ internet"), fica impedido de realizar comunicações (mas
pode recebê-las). 7 dias depois da data em que a mensalidade deveria ter sido debitada, caso ainda não tenha saldo para o débito da mesma, fica
impedido de fazer e receber comunicações até ter saldo suficiente para o débito da mensalidade. Em qualquer momento, se o saldo passar a ser
suficiente para o pagamento da mensalidade, a mesma é debitada de imediato e volta a beneficiar de todas as vantagens do Vodafone Extreme,
mantendo-se depois disso, a data habitual de débito da mensalidade.
• Nas comunicações nacionais de voz são aplicados períodos de taxação de 10 segundos após o primeiro minuto. Nos dados são aplicados períodos
de taxação de 10KB.
• Os megabytes incluídos, não incluem o serviço BlackBerry e os MB não utilizados não transitam para o mês seguinte. Esgotados os megabytes,
aplica-se a tarifa Internet Móvel de acesso à Internet ou um Aditivo Internet, caso o tenha subscrito. A velocidade base de download é de 43,2 Mbps
e a de upload de 5,7Mbps. Promocionalmente, para Clientes que tenham um Smartphone 4G, o tráfego incluído no tarifário Vodafone Extreme é
válido para acessos na rede 4G, sem qualquer custo adicional. Para pedido de ativação na rede 4G, ligue 16 9 12.
• Nas comunicações internacionais e em Roaming aplicam-se as condições para os demais tarifários pré-pagos.
• A comunidade YORN inclui os tarifários Yorn X, W, Extravaganza com e sem mensalidade e Study.
• Quando ligar para um número da comunidade Extreme, Up, Red ou Yorn, irá ouvir um aviso sonoro distintivo (três beeps), que lhe permitirá saber
de antemão que o número de destino faz parte da comunidade e que, portanto, pode falar mais à vontade.
• Pode ainda saber, a qualquer altura, se outro número para o qual pretende ligar é Extreme, Up, Red ou Yorn, marcando no seu Extreme o código
*#109*91xxxxxxx#, seguido de OK ou da tecla de efetuar chamada (em que 91xxxxxxx é o número que pretende pesquisar).
• Em Roaming, a partir de 30 de abril de 2016, os tarifários pré-pagos incluem o Europe Daily Roaming. Caso pretenda poderá solicitar a alteração
para o tarifário base de roaming, sem custos adicionais. Ligue grátis 16910 para saber as condições do mesmo. Para saber as tarifas de roaming
aplicáveis para o resto do mundo, selecione o país de destino aqui.
• A partir de 15 de junho de 2017 o Europe Daily será descontinuado. No Espaço Económico Europeu (EEE), que inclui os países da União Europeia,
Islândia, Liechtenstein e Noruega, as comunicações de voz efetuadas serão taxadas de acordo com o tarifário em Portugal para outras redes
nacionais e as comunicações de voz recebidas serão gratuitas. Nos dados móveis aplicam-se as condições do tarifário em Portugal. Exclui
comunicações em barcos, aviões e por satélites.

Vodafone Directo (disponível para adesão até dezembro de 2013)
Carregamento mínimo mensal
Chamadas e SMS
Todas as redes

Carregamento mínimo mensal
Chamadas
Todas as redes
SMS
Todas as redes

€15
9,1 cênt./min. e SMS

€0
19,8 cênt./min.
10,1 cênt.

Comunicações Internacionais (preços por minuto/mensagem):
http://www.vodafone.pt/main/particulares/tarifarios/comunicacoes-internacionais.html

Notas
• Na opção de carregamento mínimo de €15 ou mais, as tarifas são válidas durante 30 dias. Após este período, se não carregar ou se carregar
montantes inferiores, aplicam-se as tarifas de carregamento mínimo €0.
• As comunicações nacionais de voz são taxadas ao minuto.
• Para manter o serviço activo, basta fazer uma comunicação não gratuita de 4 em 4 meses.
• O acesso aos Aditivos Internacionais por país é permitido apenas durante a validade do carregamento de €15.
• Em Roaming, a partir de 30 de abril de 2016, os tarifários pré-pagos incluem o Europe Daily Roaming. Caso pretenda poderá solicitar a alteração
para o tarifário base de roaming, sem custos adicionais. Ligue grátis 16910 para saber as condições do mesmo. Para saber as tarifas de roaming
aplicáveis para o resto do mundo, selecione o país de destino aqui.
• A partir de 15 de junho de 2017 o Europe Daily será descontinuado. No Espaço Económico Europeu (EEE), que inclui os países da União Europeia,
Islândia, Liechtenstein e Noruega, as comunicações de voz efetuadas serão taxadas de acordo com o tarifário em Portugal para outras redes
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nacionais e as comunicações de voz recebidas serão gratuitas. Nos dados móveis aplicam-se as condições do tarifário em Portugal. Exclui
comunicações em barcos, aviões e por satélites.

Tarifários Online (disponível para adesão até outubro de 2013)
Os tarifários Online são tarifários à medida das necessidades de cada Cliente, em que o Cliente podia fazer a escolha online do seu tarifário.
Nas tabelas em baixo estão todas as opções de tarifas disponibilizadas.
Chamadas Nacionais (preço por minuto)
Rede Vodafone

Outras Redes

Opção 1

11,3 cênt

23,7 cênt

Opção 2

17,5 cênt

48,6 cênt

Opção 3

23,7 cênt

73,7 cênt

Mensagens Nacionais
Rede Vodafone

Outras redes SMS

Opção 1

11,3 cênt

11,3 cênt

Opção 2

15 cênt

15 cênt

Opção 3

1500 SMS grátis

11,3 cênt

Todas as redes MMS
49 cênt

Carregamentos (mínimo €12,5 a cada 30 dias)
Opção 1
Opção 2
Opção 3
Opção 4
Opção 5
Opção 6

Montante
€2,5
€5
€7,5
€10
€12,5
€15

Comunicações Internacionais (preços por minuto/mensagem):
http://www.vodafone.pt/main/particulares/tarifarios/comunicacoes-internacionais.html

Notas
• A partir do próximo dia 4 de maio, os tarifários online serão descontinuados. Até essa data pode mudar, sem custos, para qualquer outro tarifário
da atual oferta Vodafone, bastando para tal ligar 1276. Caso não o faça, o seu tarifário é automaticamente alterado para o Vodafone Directo 8. Este
tarifário tem chamadas a 8,8 cêntimos por minuto e SMS a 8,8 cêntimos para todas as redes. Caso não aceite as condições, pode rescindir o
contrato sem penalidades, salvo as que resultem de incumprimento de compromisso de permanência, mediante comunicação escrita dirigida à
Vodafone até dia 26 de abril de 2016.
• As comunicações nacionais de voz são taxadas ao minuto. Nas comunicações internacionais de voz são aplicados períodos de 10 segundos após
o primeiro minuto.
• Tarifário Online com opção de 1500 SMS grátis: Quando ultrapassa o prazo de carregamento do tarifário e caso não efectue qualquer
comunicação ou carregamento por mais de 30 dias, será debitado o valor de 50 cêntimos por mês. Este débito deixará de ser feito assim que
voltar a efectuar comunicações ou carregamentos.
• Em Roaming, a partir de 30 de abril de 2016, os tarifários pré-pagos incluem o Europe Daily Roaming. Caso pretenda poderá solicitar a alteração
para o tarifário base de roaming, sem custos adicionais. Ligue grátis 16910 para saber as condições do mesmo. Para saber as tarifas de roaming
aplicáveis para o resto do mundo, selecione o país de destino aqui.
• A partir de 15 de junho de 2017 o Europe Daily será descontinuado. No Espaço Económico Europeu (EEE), que inclui os países da União
Europeia, Islândia, Liechtenstein e Noruega, as comunicações de voz efetuadas serão taxadas de acordo com o tarifário em Portugal para outras
redes nacionais e as comunicações de voz recebidas serão gratuitas. Nos dados móveis aplicam-se as condições do tarifário em Portugal. Exclui
comunicações em barcos, aviões e por satélites.

Vita Light Total (disponível para adesão até julho de 2013)
Chamadas Nacionais (preço por minuto)
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Todas as Redes

37 cênt.

Mensagens Nacionais
SMS - Todas as Redes

17 cênt.

Comunicações Internacionais (preços por minuto/mensagem):
http://www.vodafone.pt/main/particulares/tarifarios/comunicacoes-internacionais.html

Notas
• As comunicações nacionais de voz são taxadas ao minuto.
• A partir de 1 de setembro de 2016 o valor de 1 euro e 50 cêntimos, associado à taxa de serviço, cobrado de noventa em noventa dias,
independentemente de efetuar comunicações e/ou carregamentos, passará a ser cobrado de sessenta em sessenta em dias.
• Em Roaming, a partir de 30 de abril de 2016, os tarifários pré-pagos incluem o Europe Daily Roaming. Caso pretenda poderá solicitar a alteração
para o tarifário base de roaming, sem custos adicionais. Ligue grátis 16910 para saber as condições do mesmo. Para saber as tarifas de roaming
aplicáveis para o resto do mundo, selecione o país de destino aqui.
• A partir de 15 de junho de 2017 o Europe Daily será descontinuado. No Espaço Económico Europeu (EEE), que inclui os países da União Europeia,
Islândia, Liechtenstein e Noruega, as comunicações de voz efetuadas serão taxadas de acordo com o tarifário em Portugal para outras redes
nacionais e as comunicações de voz recebidas serão gratuitas. Nos dados móveis aplicam-se as condições do tarifário em Portugal. Exclui
comunicações em barcos, aviões e por satélites.

Vita Light Bónus (disponível para adesão até julho de 2013)
Chamadas Nacionais (preço por minuto)
Vodafone
Rede Fixa
Outras Redes
Bónus pelas chamadas recebidas

25,9 cênt.
64,8 cênt.
82,5 cênt.
1 cênt./min

- O valor do bónus pelas chamadas recebidas é atribuído automaticamente nos 3 primeiros dias de cada mês e é respeitante às chamadas recebidas no mês
anterior.
- São contabilizadas as chamadas atendidas em território nacional, de números nacionais móveis ou fixos e números nacionais móveis em Roaming, e com
tarifa, na origem, igual ou superior a 5 cênt./min. Excluem-se as chamadas realizadas a partir de planos tarifários que tenham em algum momento a tarifa
de 0 cênt./min. (Red, Base+, Vodafone Extreme, Vodafone Easy 91, Best 91), e no âmbito de promoções ou campanhas

Mensagens Nacionais
SMS - Todas as Redes

15,2 cênt.

Comunicações Internacionais (preços por minuto/mensagem):
http://www.vodafone.pt/main/particulares/tarifarios/comunicacoes-internacionais.html
Notas
• As comunicações nacionais de voz são taxadas ao minuto.
• A partir de 1 de setembro de 2016 o valor de 1 euro e 50 cêntimos, associado à taxa de serviço, cobrado de noventa em noventa dias,
independentemente de efetuar comunicações e/ou carregamentos, passará a ser cobrado de sessenta em sessenta em dias.
• Em Roaming, a partir de 30 de abril de 2016, os tarifários pré-pagos incluem o Europe Daily Roaming. Caso pretenda poderá solicitar a alteração
para o tarifário base de roaming, sem custos adicionais. Ligue grátis 16910 para saber as condições do mesmo. Para saber as tarifas de roaming
aplicáveis para o resto do mundo, selecione o país de destino aqui.
• A partir de 15 de junho de 2017 o Europe Daily será descontinuado. No Espaço Económico Europeu (EEE), que inclui os países da União
Europeia, Islândia, Liechtenstein e Noruega, as comunicações de voz efetuadas serão taxadas de acordo com o tarifário em Portugal para outras
redes nacionais e as comunicações de voz recebidas serão gratuitas. Nos dados móveis aplicam-se as condições do tarifário em Portugal. Exclui
comunicações em barcos, aviões e por satélites.
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Vita Total (disponível para adesão até julho de 2013)
Chamadas Nacionais (preço por minuto)
Todas as Redes

23,7 cênt.

Mensagens Nacionais
SMS - Todas as Redes

13,8 cênt.

Carregamentos (mínimo €12,5 a cada 30 dias)
Montante
€7,5
€10
€12,5
+ €5

Prazo de Carregamento
18 dias
24 dias
30 dias
+ 12 dias (a)

(a) Por cada €5 adicionais, são concedidos mais 12 dias de prolongamento de prazo até ao próximo carregamento, até um máximo de 120 dias. Em caso de desativação o saldo
remanescente não será devolvido.

Comunicações Internacionais (preços por minuto/mensagem):
http://www.vodafone.pt/main/particulares/tarifarios/comunicacoes-internacionais.html
Notas
• As comunicações nacionais de voz são taxadas ao minuto.
• O SMS de aviso de proximidade da data de carregamento passa a ser enviado com uma antecedência mínima de 3 dias.
• Em Roaming, a partir de 30 de abril de 2016, os tarifários pré-pagos incluem o Europe Daily Roaming. Caso pretenda poderá solicitar a alteração
para o tarifário base de roaming, sem custos adicionais. Ligue grátis 16910 para saber as condições do mesmo. Para saber as tarifas de roaming
aplicáveis para o resto do mundo, selecione o país de destino aqui.
• A partir de 15 de junho de 2017 o Europe Daily será descontinuado. No Espaço Económico Europeu (EEE), que inclui os países da União Europeia,
Islândia, Liechtenstein e Noruega, as comunicações de voz efetuadas serão taxadas de acordo com o tarifário em Portugal para outras redes
nacionais e as comunicações de voz recebidas serão gratuitas. Nos dados móveis aplicam-se as condições do tarifário em Portugal. Exclui
comunicações em barcos, aviões e por satélites.
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Vita 91 SMS (disponível para adesão até julho de 2013)
Chamadas Nacionais (preço por minuto)
Tarifa reduzida Vodafone
Outras Redes

1º minuto – 19,8 cênt.
Minutos seguintes – 6,3 cênt.
40,5 cênt.

Mensagens Nacionais
SMS - Tarifa reduzida Vodafone

0 cênt. (até 1.500 por semana)
9,1 cênt (após 1.500 por semana)

SMS - Outras Redes

13,6 cênt.

- Por cada €5 que carregar, ganha 12 dias de acesso às Tarifas Reduzidas para a Rede Vodafone, incluindo os SMS a 0 cênt, até um máximo de 120 dias. Se
não carregar, todas as chamadas e SMS são taxados à tarifa de Outras Redes.

Carregamentos (mínimo €12,5 a cada 30 dias)
Montante
Prazo de Carregamento
€5
12 dias
€7,5
18 dias
€10
24 dias
€12,5
30 dias
€15
36 dias
€20
48 dias
Por cada €5 adicionais são concedidos 12 dias de prolongamento de prazo de carregamento, até um máximo de 120 dias.

Comunicações Internacionais (preços por minuto/mensagem):
http://www.vodafone.pt/main/particulares/tarifarios/comunicacoes-internacionais.html

Notas
• As comunicações nacionais de voz são taxadas ao minuto.
• A partir de 1 de setembro de 2016 o valor de 1 euro e 50 cêntimos, associado à taxa de serviço, cobrado de noventa em noventa dias,
independentemente de efetuar comunicações e/ou carregamentos, passará a ser cobrado de sessenta em sessenta em dias.
• Em Roaming, a partir de 30 de abril de 2016, os tarifários pré-pagos incluem o Europe Daily Roaming. Caso pretenda poderá solicitar a alteração
para o tarifário base de roaming, sem custos adicionais. Ligue grátis 16910 para saber as condições do mesmo. Para saber as tarifas de roaming
aplicáveis para o resto do mundo, selecione o país de destino aqui.
• A partir de 15 de junho de 2017 o Europe Daily será descontinuado. No Espaço Económico Europeu (EEE), que inclui os países da União Europeia,
Islândia, Liechtenstein e Noruega, as comunicações de voz efetuadas serão taxadas de acordo com o tarifário em Portugal para outras redes
nacionais e as comunicações de voz recebidas serão gratuitas. Nos dados móveis aplicam-se as condições do tarifário em Portugal. Exclui
comunicações em barcos, aviões e por satélites.

Vita 0 e Vita 0 Plus (disponível para adesão até julho de 2013)
Chamadas Nacionais (preço por minuto)
Vita 0
Vodafone (dias úteis das 9h às 21h)
Vodafone (das 21h às 9h e fins de semana
e feriados)*

Vita 0 Plus

1º minuto – 18,5 cênt.
Minutos seguintes – 6,1 cênt.
0 cênt (até 2.000 mins/mês)
Seguintes: 6,1 cênt/min.

Outras Redes

0 cênt (até 2.000 mins/mês)
Seguintes: 6,1 cênt/min.

24,5 cênt.

*No Vita 0, a tarifa de 0 cênt. inclui chamadas para a Rede Fixa.

Mensagens Nacionais
SMS - Vodafone
SMS - Outras Redes

0 cênt (até 5.000 SMS/mês)
Seguintes: 6,1 cênt.
12,3 cênt.
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Internet no telemóvel
Opcional
Preço por MB adicional

500 MB + €5,48/mês
8,3 cênt./MB

Mensalidade
Valor

€ 10,92

€ 21,86

- Para manter o tarifário só tem de ter o montante da mensalidade disponível no seu saldo, todos os meses no mesmo dia, quando lhe for debitada a mensalidade.

Comunicações Internacionais (preços por minuto/mensagem):
http://www.vodafone.pt/main/particulares/tarifarios/comunicacoes-internacionais.html

Notas
• Se no dia da cobrança da mensalidade não tiver saldo suficiente para o débito da mesma, as chamadas passarão a ter um custo de 36,7 cênt./min
e os SMS de 18,4 cênt./SMS e aplica-se a tarifa Internet Móvel de acesso à Internet. Se após 30 dias o saldo continuar a ser insuficiente para debitar
a mensalidade, o tarifário será automaticamente alterado para um tarifário sem carregamentos obrigatórios.
• Os Aditivos disponíveis para estes planos são o Aditivo Internacional Global e os Aditivos Internacionais por país.
• As comunicações nacionais de voz são taxadas ao minuto. Nos dados são aplicados períodos de taxação de 10KB.
• Os 500 MB de dados disponíveis nos planos Vita 0, não incluem o serviço Blackberry e os MB utilizados não transitam para o mês seguinte. A
velocidade base de download é de 43,2 Mbps e a de upload de 5,7Mbps.
• Nas comunicações internacionais e em Roaming aplicam-se as condições vigentes para os demais tarifários pré-pagos.
• Em Roaming, a partir de 30 de abril de 2016, os tarifários pré-pagos incluem o Europe Daily Roaming. Caso pretenda poderá solicitar a alteração
para o tarifário base de roaming, sem custos adicionais. Ligue grátis 16910 para saber as condições do mesmo. Para saber as tarifas de roaming
aplicáveis para o resto do mundo, selecione o país de destino aqui.
• A partir de 15 de junho de 2017 o Europe Daily será descontinuado. No Espaço Económico Europeu (EEE), que inclui os países da União Europeia,
Islândia, Liechtenstein e Noruega, as comunicações de voz efetuadas serão taxadas de acordo com o tarifário em Portugal para outras redes
nacionais e as comunicações de voz recebidas serão gratuitas. Nos dados móveis aplicam-se as condições do tarifário em Portugal. Exclui
comunicações em barcos, aviões e por satélites.

Vita 91 SMS Smartphone (disponível para adesão até fevereiro de 2013)
Chamadas Nacionais (preço por minuto)
Vodafone
Outras Redes

1º minuto – 19,8 cênt.
Minutos seguintes – 6,3 cênt.
40,1 cênt.

Mensagens Nacionais
SMS - Vodafone
SMS - Outras Redes

0 cênt. (até 1.500 por semana)
9,1 cênt (após 1.500 por semana)

13,5 cênt.

Dados Smartphone
Tráfego incluído
Preço por MB adicional

500 MB
7,5 cênt./MB

Carregamentos (mínimo €20 a cada 30 dias)
Montante
€7,5
€10
€15
+ €5

Prazo de Carregamento
12 dias
15 dias
23 dias
+ 8 dias *

*Por cada €5 adicionais, são concedidos mais 8 dias de prolongamento de prazo até ao próximo carregamento até um máximo de 90 dias. Em caso de desactivação, o saldo
remanescente não será devolvido.

Comunicações Internacionais (preços por minuto/mensagem):
http://www.vodafone.pt/main/particulares/tarifarios/comunicacoes-internacionais.html
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Notas
• As comunicações nacionais de voz são taxadas ao minuto. Nos dados são aplicados períodos de taxação de 10KB.
• Os Aditivos disponíveis para estes planos são o Aditivo Internacional Global e os Aditivos Internacionais por país.
• Em Roaming, a partir de 30 de abril de 2016, os tarifários pré-pagos incluem o Europe Daily Roaming. Caso pretenda poderá solicitar a alteração
para o tarifário base de roaming, sem custos adicionais. Ligue grátis 16910 para saber as condições do mesmo. Para saber as tarifas de roaming
aplicáveis para o resto do mundo, selecione o país de destino aqui.
• Nos planos Vita Smartphone, Estes planos não incluem o serviço Blackberry e os MB não utilizados não transitam para o mês seguinte.

Vita Total Smartphone (disponível para adesão até fevereiro de 2013)
Chamadas Nacionais (preço por minuto)
Todas as Redes

21,3 cênt.

Mensagens Nacionais
0 cênt. (250 por mês)

SMS - Vodafone

21,3 cênt (após 250 por mês)

SMS - Outras Redes

21,3 cênt.

Dados Smartphone
Tráfego incluído
Preço por MB adicional

500 MB
7,5 cênt./MB

Carregamentos (mínimo €20 a cada 30 dias)
Montante
€7,5
€10
€15
+ €5

Prazo de Carregamento
12 dias
15 dias
23 dias
+ 8 dias *

*Por cada €5 adicionais, são concedidos mais 8 dias de prolongamento de prazo até ao próximo carregamento até um máximo de 90 dias. Em caso de desactivação, o saldo
remanescente não será devolvido.

Comunicações Internacionais (preços por minuto/mensagem):
http://www.vodafone.pt/main/particulares/tarifarios/comunicacoes-internacionais.html

Notas
• As comunicações nacionais de voz são taxadas ao minuto. Nos dados são aplicados períodos de taxação de 10KB.
• Os Aditivos disponíveis para estes planos são o Aditivo Internacional Global e os Aditivos Internacionais por país.
• Nos planos Vita Smartphone, . Estes planos não incluem o serviço Blackberry e os MB não utilizados não transitam para o mês seguinte.
• Em Roaming, a partir de 30 de abril de 2016, os tarifários pré-pagos incluem o Europe Daily Roaming. Caso pretenda poderá solicitar a alteração
para o tarifário base de roaming, sem custos adicionais. Ligue grátis 16910 para saber as condições do mesmo. Para saber as tarifas de roaming
aplicáveis para o resto do mundo, selecione o país de destino aqui.
• A partir de 15 de junho de 2017 o Europe Daily será descontinuado. No Espaço Económico Europeu (EEE), que inclui os países da União Europeia,
Islândia, Liechtenstein e Noruega, as comunicações de voz efetuadas serão taxadas de acordo com o tarifário em Portugal para outras redes
nacionais e as comunicações de voz recebidas serão gratuitas. Nos dados móveis aplicam-se as condições do tarifário em Portugal. Exclui
comunicações em barcos, aviões e por satélites.

Vita 91 Extreme (disponível para adesão até outubro de 2012)

Mensalidade
Chamadas
Para números da comunidade Extreme, Up,
Red e Yorn

€13,65
0 cênt (até 2.000 mins/mês)
Tarifa Outros Vodafone (após 2.000mins/mês)
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Para outros números Vodafone
Para outras redes móveis e fixas
SMS
Para números da comunidade Extreme, Up,
Red e Yorn
Para outros números Vodafone
Para outras redes móveis e fixas
MMS
Para números da comunidade Extreme, Up,
Red e Yorn
Para outros números Vodafone e outras
redes móveis e fixas
Videochamadas
Para números da comunidade Extreme, Up,
Red e Yorn
Para outros números Vodafone e outras
redes móveis e fixas

24,3 cênt/1º min
6,8 cênt/min seguintes
26,9 cênt/min
0 cênt
0 cênt (até 1.500/semana)
6,8 cênt (após 1.500/semana)
8,2 cênt
0 cênt
49 cênt
0 cênt (até 2.000 mins/mês)
Tarifa Outros Vodafone (após 2.000mins/mês)
74,9 cênt/min

Comunicações Internacionais (preços por minuto/mensagem):
http://www.vodafone.pt/main/particulares/tarifarios/comunicacoes-internacionais.html

Notas
• Para manter o tarifário só tem de ter o montante da mensalidade disponível no seu saldo, todos os meses no mesmo dia, quando lhe for debitada
a mensalidade.
• Pode usufruir destas tarifas sempre que tenha um saldo superior a 0 cênt.
• Quando ligar para um número Extreme ou comunidade YORN, irá ouvir um aviso sonoro distintivo (três beeps), que lhe permitirá saber de
antemão que o número de destino faz parte da comunidade e que, portanto, pode falar mais à vontade.
• Pode ainda saber, a qualquer altura, se outro número para o qual pretende ligar é Extreme, Red ou comunidade YORN, marcando no seu Vita 91
Extreme o código *#109*91xxxxxxx#, seguido de OK ou da tecla de efectuar chamada (em que 91xxxxxxx é o número que pretende pesquisar).
• As comunicações nacionais de voz são taxadas ao minuto.
• Nas Comunicações internacionais são aplicados períodos de taxação de 30 segundos após um período inicial de 60 segundos.
• Em Roaming, a partir de 30 de abril de 2016, os tarifários pré-pagos incluem o Europe Daily Roaming. Caso pretenda poderá solicitar a alteração
para o tarifário base de roaming, sem custos adicionais. Ligue grátis 16910 para saber as condições do mesmo. Para saber as tarifas de roaming
aplicáveis para o resto do mundo, selecione o país de destino aqui.
• A partir de 15 de junho de 2017 o Europe Daily será descontinuado. No Espaço Económico Europeu (EEE), que inclui os países da União Europeia,
Islândia, Liechtenstein e Noruega, as comunicações de voz efetuadas serão taxadas de acordo com o tarifário em Portugal para outras redes
nacionais e as comunicações de voz recebidas serão gratuitas. Nos dados móveis aplicam-se as condições do tarifário em Portugal. Exclui
comunicações em barcos, aviões e por satélites.

Vodafone Directo sem carregamentos obrigatórios (disponível para adesão até março de 2011)
Carregamento mínimo mensal
Chamadas
Todas as redes
SMS
Todas as redes

€0
19,9 cênt./min.
10 cênt.

Comunicações Internacionais (preços por minuto/mensagem):
http://www.vodafone.pt/main/particulares/tarifarios/comunicacoes-internacionais.html

Notas
• São aplicados períodos de taxação de 10 segundos após um período inicial de 60 segundos.
• Para manter o serviço ativo, basta fazer uma comunicação não gratuita de 4 em 4 meses.
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• Este tarifário não é compatível com os Aditivos Internacionais por país.
• Em Roaming, a partir de 30 de abril de 2016, os tarifários pré-pagos incluem o Europe Daily Roaming. Caso pretenda poderá solicitar a alteração
para o tarifário base de roaming, sem custos adicionais. Ligue grátis 16910 para saber as condições do mesmo. Para saber as tarifas de roaming
aplicáveis para o resto do mundo, selecione o país de destino aqui.
• A partir de 15 de junho de 2017 o Europe Daily será descontinuado. No Espaço Económico Europeu (EEE), que inclui os países da União Europeia,
Islândia, Liechtenstein e Noruega, as comunicações de voz efetuadas serão taxadas de acordo com o tarifário em Portugal para outras redes
nacionais e as comunicações de voz recebidas serão gratuitas. Nos dados móveis aplicam-se as condições do tarifário em Portugal. Exclui
comunicações em barcos, aviões e por satélites.

Vodafone Directo com carregamentos obrigatórios (disponível para adesão até março de 2011)
Carregamento mínimo mensal
Chamadas
Todas as redes
SMS
Todas as redes

€15
15 cênt./min.
7,5 cênt.

Carregamentos (mínimo €15 a cada 30 dias)
Montante
€7,5
€10
€15
€20
€25
€30

Prazo de Carregamento
15 dias
20 dias
30 dias
40 dias
50 dias
60 dias

Comunicações Internacionais (preços por minuto/mensagem):
http://www.vodafone.pt/main/particulares/tarifarios/comunicacoes-internacionais.html

Notas
• Os carregamentos não são acumuláveis com os anteriores.
• São aplicados períodos de taxação de 10 segundos após um período inicial de 60 segundos.
• Este tarifário é compatível com todos os Aditivos Internacionais por país.
• O SMS de aviso de proximidade da data de carregamento é enviado com uma antecedência mínima de 3 dias.
• Em Roaming, a partir de 30 de abril de 2016, os tarifários pré-pagos incluem o Europe Daily Roaming. Caso pretenda poderá solicitar a alteração
para o tarifário base de roaming, sem custos adicionais. Ligue grátis 16910 para saber as condições do mesmo. Para saber as tarifas de roaming
aplicáveis para o resto do mundo, selecione o país de destino aqui.
• A partir de 15 de junho de 2017 o Europe Daily será descontinuado. No Espaço Económico Europeu (EEE), que inclui os países da União Europeia,
Islândia, Liechtenstein e Noruega, as comunicações de voz efetuadas serão taxadas de acordo com o tarifário em Portugal para outras redes
nacionais e as comunicações de voz recebidas serão gratuitas. Nos dados móveis aplicam-se as condições do tarifário em Portugal. Exclui
comunicações em barcos, aviões e por satélites.

Vita 91 (disponível para adesão até agosto de 2008)
Chamadas Nacionais (preço por minuto)
Vodafone
Outras Redes

1º minuto – 19,8 cênt.
Minutos seguintes – 6,3 cênt.
63,4 cênt.

Mensagens Nacionais
SMS - Vodafone

9,1 cênt.
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SMS - Outras Redes

13,8 cênt.

Carregamentos
Montante
Prazo de Carregamento
€5
15 dias
€7,5
23 dias
€10
30 dias
€12,5
38 dias
€15
45 dias
€20
60 dias
Por cada €5 adicionais são concedidos 15 dias de prolongamento de prazo de carregamento, até um máximo de 120 dias.

Comunicações Internacionais (preços por minuto/mensagem):
http://www.vodafone.pt/main/particulares/tarifarios/comunicacoes-internacionais.html

Notas
• O SMS de aviso de proximidade da data de carregamento é enviado com uma antecedência mínima de 3 dias.
• As comunicações nacionais de voz são taxadas ao minuto.
• Roaming - A partir de 30 de abril de 2016, os tarifários pré-pagos incluem o Europe Daily Roaming. Caso pretenda poderá solicitar a alteração para
o tarifário base de roaming, sem custos adicionais. Ligue grátis 16910 para saber as condições do mesmo. Para saber as tarifas de roaming
aplicáveis para o resto do mundo, selecione o país de destino aqui.
• A partir de 15 de junho de 2017 o Europe Daily será descontinuado. No Espaço Económico Europeu (EEE), que inclui os países da União Europeia,
Islândia, Liechtenstein e Noruega, as comunicações de voz efetuadas serão taxadas de acordo com o tarifário em Portugal para outras redes
nacionais e as comunicações de voz recebidas serão gratuitas. Nos dados móveis aplicam-se as condições do tarifário em Portugal. Exclui
comunicações em barcos, aviões e por satélites.

Vitamina P (disponível para adesão até março de 2004)
Chamadas Nacionais (preço por minuto)
Vodafone
Outras Redes

1º minuto – 20,1 cênt.
Minutos seguintes – 6,7 cênt.
60 cênt.

Mensagens Nacionais
SMS - Vodafone
SMS - Outras Redes

9,2 cênt.
12,1 cênt.

Carregamentos
Montante
Prazo de Carregamento
€5
12 dias
€7,5
18 dias
€10
24 dias
€15
36 dias
€20
48 dias
Por cada €5 adicionais são concedidos 12 dias de prolongamento de prazo de carregamento, até um máximo de 120 dias.

Comunicações Internacionais (preços por minuto/mensagem)
Chamadas
União Europeia, 46Suíça, EUA e Canadá
Resto da Europa, Angola, Moçambique, Marrocos,
Argélia, Tunísia, África do Sul, Brasil, Venezuela e
Austrália

Dias Úteis

Fins de semana e
Feriados Nacionais

60 cênt.

26,7 cênt.

86,6 cênt.

66,6 cênt.
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Resto do Mundo

€ 1,6

SMS

28,5 cênt.

Períodos de taxação de 30 segundos após o primeiro minuto.

Notas
• O SMS de aviso de proximidade da data de carregamento é enviado com uma antecedência mínima de 3 dias.
• As comunicações nacionais de voz são taxadas ao minuto.
• Em Roaming, a partir de 30 de abril de 2016, os tarifários pré-pagos incluem o Europe Daily Roaming. Caso pretenda poderá solicitar a alteração
para o tarifário base de roaming, sem custos adicionais. Ligue grátis 16910 para saber as condições do mesmo. Para saber as tarifas de roaming
aplicáveis para o resto do mundo, selecione o país de destino aqui.
• A partir de 15 de junho de 2017 o Europe Daily será descontinuado. No Espaço Económico Europeu (EEE), que inclui os países da União Europeia,
Islândia, Liechtenstein e Noruega, as comunicações de voz efetuadas serão taxadas de acordo com o tarifário em Portugal para outras redes
nacionais e as comunicações de voz recebidas serão gratuitas. Nos dados móveis aplicam-se as condições do tarifário em Portugal. Exclui
comunicações em barcos, aviões e por satélites.

Vita 91 SMS (disponível para adesão até fevereiro de 2006)
Chamadas Nacionais (preço por minuto)
Vodafone
Outras Redes

1º minuto – 19,8 cênt.
Minutos seguintes – 6,3 cênt.
63,4 cênt.

Mensagens Nacionais
SMS - Vodafone
SMS - Outras Redes

0 cênt. (até 1.500 por semana)
9,1 cênt (após 1.500 por semana)

17,5 cênt.

Carregamentos (mínimo €12,5 a cada 30 dias)
Montante
Prazo de Carregamento
€5
12 dias
€7,5
18 dias
€10
24 dias
€12,5
30 dias
€15
36 dias
€20
48 dias
Por cada €5 adicionais são concedidos 12 dias de prolongamento de prazo de carregamento, até um máximo de 120 dias.

Comunicações Internacionais (preços por minuto/mensagem):
http://www.vodafone.pt/main/particulares/tarifarios/comunicacoes-internacionais.html

Notas
• O SMS de aviso de proximidade da data de carregamento é enviado com uma antecedência mínima de 3 dias.
• As comunicações nacionais de voz são taxadas ao minuto.
• A partir de 1 de setembro de 2016, passa a ser debitado o valor de 1 euro e 50 cêntimos, associado à taxa de serviço, a cada 60 dias,
independentemente de efetuar comunicações e/ou carregamentos.
• Em Roaming, a partir de 30 de abril de 2016, os tarifários pré-pagos incluem o Europe Daily Roaming. Caso pretenda poderá solicitar a alteração
para o tarifário base de roaming, sem custos adicionais. Ligue grátis 16910 para saber as condições do mesmo. Para saber as tarifas de roaming
aplicáveis para o resto do mundo, selecione o país de destino aqui.
• A partir de 15 de junho de 2017 o Europe Daily será descontinuado. No Espaço Económico Europeu (EEE), que inclui os países da União Europeia,
Islândia, Liechtenstein e Noruega, as comunicações de voz efetuadas serão taxadas de acordo com o tarifário em Portugal para outras redes
nacionais e as comunicações de voz recebidas serão gratuitas. Nos dados móveis aplicam-se as condições do tarifário em Portugal. Exclui
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comunicações em barcos, aviões e por satélites.

Vitamina R (disponível para adesão até outubro de 2002)
Chamadas Nacionais (preço por minuto)
Económico

Profissional
(dias úteis, das 8h às 13h e das 14h às 21h)

(dias úteis das 13h às 14h e das 21h às 8h)

40,4 cênt.
66,3 cênt.

16,4 cênt.

Vodafone
Outras Redes

e Fins de semana

Mensagens Nacionais
SMS - Todas as Redes

17,7 cênt.

Carregamentos
Montante
€5
€7,5
€10
€15
€20
€25
€30
€35
€37,5
€40 ou mais

Prazo de Carregamento
16 dias
24 dias
33 dias
48 dias
63 dias
78 dias
93 dias
108 dias
115 dias
120 dias

Comunicações Internacionais (preços por minuto/mensagem)
Chamadas

Dias úteis

Fins de semana e
Feriados Nacionais

União Europeia, Suíça, EUA e Canadá

81,2 cênt

26,2 cênt

88 cênt

69,2 cênt

Resto da Europa, Angola, Moçambique, Marrocos,
Argélia, Tunísia, África do Sul, Brasil, Venezuela e
Austrália.
Resto do Mundo
SMS

€ 1,68
28,5 cênt.

Períodos de taxação de 30 segundos após o primeiro minuto.

Notas
• O SMS de aviso de proximidade da data de carregamento é enviado com uma antecedência mínima de 3 dias.
• As comunicações nacionais de voz são taxadas ao minuto.
• Em Roaming, a partir de 30 de abril de 2016, os tarifários pré-pagos incluem o Europe Daily Roaming. Caso pretenda poderá solicitar a alteração
para o tarifário base de roaming, sem custos adicionais. Ligue grátis 16910 para saber as condições do mesmo. Para saber as tarifas de roaming
aplicáveis para o resto do mundo, selecione o país de destino aqui.
• A partir de 15 de junho de 2017 o Europe Daily será descontinuado. No Espaço Económico Europeu (EEE), que inclui os países da União Europeia,
Islândia, Liechtenstein e Noruega, as comunicações de voz efetuadas serão taxadas de acordo com o tarifário em Portugal para outras redes
nacionais e as comunicações de voz recebidas serão gratuitas. Nos dados móveis aplicam-se as condições do tarifário em Portugal. Exclui
comunicações em barcos, aviões e por satélites.

Vitamina T (disponível para adesão até março de 2004)
Chamadas Nacionais (preço por minuto)
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Profissional

Económico

(dias úteis, das 8h às 13h
e das 14h às 21h)

(dias úteis das 13h às 14h
e das 21h às 8h)

Fins de semana

33,3 cênt.
64,3 cênt.

20,1 cênt.
40,0 cênt.

20,1 cênt.
23,7 cênt.

Vodafone
Outras Redes

Mensagens Nacionais
SMS - Todas as Redes

13,4 cênt.

Carregamentos
Montantes
€5
€7,5
€10
€15
€20
€25
€30
€35
€37,5
€50
€75
€100

Bónus
€5
€10
€25

Prazo até próximo carregamento
16 dias
24 dias
33 dias
48 dias
63 dias
78 dias
93 dias
108 dias
115 dias
120 dias
120 dias
120 dias

Comunicações Internacionais (preços por minuto/mensagem)
Chamadas

Dias úteis

Fins de semana e
Feriados Nacionais

União Europeia, Suíça, EUA e Canadá

77,1 cênt.

26,2 cênt.

88 cênt.

69,2 cênt.

Resto da Europa, Angola, Moçambique, Marrocos,
Argélia, Tunísia, África do Sul, Brasil, Venezuela e
Austrália.
Resto do Mundo

€ 1,63

SMS

28,5 cênt.

Períodos de taxação de 30 segundos após o primeiro minuto.

Notas
• O SMS de aviso de proximidade da data de carregamento é enviado com uma antecedência mínima de 3 dias.
• As comunicações nacionais de voz são taxadas ao minuto.
• Em Roaming, a partir de 30 de abril de 2016, os tarifários pré-pagos incluem o Europe Daily Roaming. Caso pretenda poderá solicitar a alteração
para o tarifário base de roaming, sem custos adicionais. Ligue grátis 16910 para saber as condições do mesmo. Para saber as tarifas de roaming
aplicáveis para o resto do mundo, selecione o país de destino aqui.
• A partir de 15 de junho de 2017 o Europe Daily será descontinuado. No Espaço Económico Europeu (EEE), que inclui os países da União Europeia,
Islândia, Liechtenstein e Noruega, as comunicações de voz efetuadas serão taxadas de acordo com o tarifário em Portugal para outras redes
nacionais e as comunicações de voz recebidas serão gratuitas. Nos dados móveis aplicam-se as condições do tarifário em Portugal. Exclui
comunicações em barcos, aviões e por satélites.

Vitamina Shock (disponível para adesão até março de 2004)
Chamadas Nacionais (preço por minuto)
Vodafone
Outras Redes

31,9 cênt.
72 cênt.

Períodos de taxação de 30 segundos após o primeiro minuto.

Mensagens Nacionais
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SMS - Todas as Redes

13,4 cênt.

Comunicações Internacionais (preços por minuto/mensagem)
Chamadas
União Europeia, Suíça, EUA e Canadá
Resto da Europa, Angola, Moçambique, Marrocos,
Argélia, Tunísia, África do Sul, Brasil, Venezuela e
Austrália.
Resto do Mundo
SMS

80 cênt.
€1,6
28,5 cênt.

Períodos de taxação de 30 segundos após o primeiro minuto.

Notas
• As comunicações nacionais de voz são taxadas ao minuto.
• A partir de 1 de setembro de 2016 o valor de 1 euro e 50 cêntimos, associado à taxa de serviço, cobrado de noventa em noventa dias,
independentemente de efetuar comunicações e/ou carregamentos, passará a ser cobrado de sessenta em sessenta em dias.
• Em Roaming, a partir de 30 de abril de 2016, os tarifários pré-pagos incluem o Europe Daily Roaming. Caso pretenda poderá solicitar a alteração
para o tarifário base de roaming, sem custos adicionais. Ligue grátis 16910 para saber as condições do mesmo. Para saber as tarifas de roaming
aplicáveis para o resto do mundo, selecione o país de destino aqui.
• A partir de 15 de junho de 2017 o Europe Daily será descontinuado. No Espaço Económico Europeu (EEE), que inclui os países da União Europeia,
Islândia, Liechtenstein e Noruega, as comunicações de voz efetuadas serão taxadas de acordo com o tarifário em Portugal para outras redes
nacionais e as comunicações de voz recebidas serão gratuitas. Nos dados móveis aplicam-se as condições do tarifário em Portugal. Exclui
comunicações em barcos, aviões e por satélites.
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Notas gerais
• MMS - 49 cênt. para todas as redes, em todos os tarifários exceto Vodafone Extreme e Vodafone Extreme sem mensalidade.
• Videochamada - 49 cênt/min. para a rede Vodafone e 96 cênt/min. para outras redes, em todos os tarifários exceto Vodafone Extreme, Vodafone
Extreme sem mensalidade e Vita 91 Extreme.
• Internet no telemóvel - caso esgote os megabytes incluídos no seu tarifário ou não tenha um pacote de internet subscrito, aplica-se a tarifa de
Internet Móvel.
• Os tarifários pré-pagos permitem a utilização de Voz sobre IP.
• Preços por minuto / mensagem com IVA incluído à taxa de 23%. Preços e condições sujeitos a alterações nos termos da lei aplicável.
• A partir do dia 15 de junho de 2017, caso o consumo roaming e presença no Espaço Economico Europeu sejam superiores ao consumo e
presença em Portugal e noutros países fora do EEE (>50%), nos últimos 4 meses, a Vodafone reserva-se em o direito de aplicar as seguintes
sobretaxas (sem IVA) em roaming no EEE:
 €0,032/min, para chamadas efetuadas, com taxação aos 30 segundos iniciais e depois ao segundo.
 €0,01/SMS, para cada SMS enviado
 €0,0060/MB, para utilização de dados, com taxação ao KB.
Caso sejam aplicadas as sobretaxas acima indicadas, as tarifas máximas aplicáveis (sem IVA) de roaming são:
 €0,19/min, para chamadas efetuadas, com taxação aos 30 segundos iniciais e depois ao segundo.
 €0,06/SMS, para cada SMS enviado
 €0,20/MB, para utilização de dados, com taxação ao KB.
Para mais informações, consulte aqui o seu destino e saiba os custos do tarifário base e tarifários opcionais de roaming.
• Sempre que a Vodafone proceda por sua iniciativa à alteração de qualquer das condições contratuais dos produtos e serviços, o cliente pode, no
caso de não aceitação das novas condições, rescindir o contrato de prestação de serviço (caso aplicável) sem qualquer encargo, mediante
comunicação à Vodafone até 8 dias antes da entrada em vigor das novas condições, salvo nos casos em que as alterações sejam propostas
exclusiva e objetivamente em benefício do Cliente.
• A Vodafone reserva o direito de aplicar medidas restritivas à utilização do serviço de voz móvel de forma a evitar que seja esgotada a capacidade
num segmento de rede ou impedir que a capacidade contratada seja ultrapassada, as quais terão um caráter excecional, face aos níveis de serviço
contratados. Estas medidas visam garantir a integridade da rede da Vodafone e uma utilização com qualidade do serviço por parte dos restantes
utilizadores, sendo temporárias e equitativas relativamente aos diferentes utilizadores com o mesmo tarifário/pacote.
Conheça as condições gerais do serviço telefónico móvel.
Consulte também os tarifários:
- Tarifário das chamadas para números de serviços especiais de outros operadores
- Tarifário dos serviços de valor acrescentado (SVA) por mensagem
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