LCONNECT PACK | TODOS OS TARIFÁRIOS
Conheça todos os tarifários disponíveis neste pacote.

Utilizadores

Mensalidade por
utilizador (4 a 24)
Mensalidade por
utilizador (25 a 40)

Fixo Light

Fixo

Móvel Light

Móvel Regular

Móvel Ultra

Fixo e Móvel
Light

Fixo e Móvel
Regular

Fixo e Móvel Ultra

€5

€15

€10

€20

€30

€24

€34

€44

€5

€13

€10

€19

€28

€22

€31

€40

-

-

-

€0 para redes fixas e
móveis nacionais
entre colaboradores

Voz fixa

€0 para redes
fixas e móveis
nacionais e 50
destinos
internacionais

€0 para redes fixas e móveis nacionais e 50 destinos
internacionais

(1)

Voz móvel e SMS

-

-

(6)

-

-

Internet móvel

Velocidades
Download/upload
Desconto em
Equipamentos móveis

250/50 Mbps (Fibra)
ou até 24/1 Mbps (ADSL)

-
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-

100min/SMS
€0 para todas as
para todas as
€0 para todas as redes
redes nacionais e
redes nacionais
nacionais, em roaming zona
em roaming zona
(4)
e em roaming
1 e destinos internacionais
(3)
1
(2)
zona 1

€0 para todas as
redes nacionais, em
roaming zona 1 e
destinos
(4)
internacionais
7GB nacionais e em
500MB
3GB nacionais e 7GB nacionais e em roaming
3GB nacionais e
500MB nacionais e
roaming zona 1 +
nacionais e em em roaming zona zona 1+ cartão de partilha
em roaming zona
em roaming zona 1
cartão de partilha de
roaming zona 1
1
de internet
1
internet
250/50 Mbps (Fibra)
ou até 24/1 Mbps (ADSL)
€40

€80

€160

100min/SMS para
todas as redes
nacionais e em
(2)
roaming zona 1

€0 para todas as
redes nacionais e
em roaming zona
(3)
1

€40

€80

€160
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Serviços incluídos
Central telefónica
Cloud

MEO WiFi

-

Email (5GB)

-

Disco Virtual 360º (25GB)

-

-

200MB

Ilimitado

Ilimitado

200MB

Ilimitado

Ilimitado

Escritório
Fibra
Mensalidade
(5)
(por escritório)
Internet fixa

ADSL

€20

€41

€20

250Mbps / 50Mbps

500Mbps / 50Mbps

Até 24Mbps / 1Mbps
Central telefónica

Cloud

Fax Online
Domínio próprio

Equipamentos
Telefones
Mensalidade

Telefone
Base

Telefone
Business

Telefone
Executive

Telefone
Mobility

Telefone
Operadora

Telefone Operadora
Avançada

Telefone
Conferência

Interface
Adapter

€2,00

€3,00

€3,50

€3,50

€5,50

€7,50

€12,50

€2,50
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NOTAS:
(1)

Tarifários sujeitos a Política de Utilização Responsável de 4.000 min./mês por utilizador para destinos fixos e móveis nacionais e 1.000 min. para 50 destinos fixos internacionais (chamadas
com origem no Fixo).
(2)
Chamadas intraconta incluídas na solução não são consumidas ao plafond. As comunicações de voz efetuadas e SMS enviados em roaming de/para países da zona 1 (União Europeia,
Islândia, Noruega e Liechtenstein) são descontadas ao plafond de voz e SMS para outras redes nacionais.
(3)
Inclui 2.000 min./SMS para redes fixas nacionais e rede móvel MEO e 2.000 min./SMS para outras redes móveis nacionais (chamadas com origem no móvel). As comunicações de voz
efetuadas e SMS enviados em roaming de/para países da zona 1 (União Europeia, Islândia, Noruega e Liechtenstein) são descontadas ao plafond de voz e SMS para outras redes nacionais.
(4)
Inclui 2.000 min./SMS para redes fixas nacionais e rede móvel MEO e 2.000 min./SMS para outras redes móveis nacionais (chamadas com origem no móvel) e redes
internacionais, Internacional 1, 2 e 3 (chamadas com origem no móvel). As comunicações de voz efetuadas e SMS enviados em roaming de/para países da zona 1 (União Europeia, Islândia,
Noruega e Liechtenstein) são descontadas ao plafond de voz e SMS para outras redes nacionais.
(5) Máximo de 5 escritórios por solução.
(6) O tráfego de internet móvel em roaming na zona 1 é descontado ao plafond. Quando conjugado com aditivos, poderá estar sujeito a uma política de utilização responsável.
Os minutos não acumulam para o mês seguinte. Chamadas de voz móvel taxadas ao minuto e internet móvel taxada em blocos de 10KB. Conheça as condições gerais e preços para outras
comunicações móveis.
A MEO reserva-se o direito de cobrar uma sobretarifa pelo tráfego efetuado em roaming na União Europeia, Noruega, Liechtenstein e Islândia, de acordo com as regras da Política de
Utilização Responsável aplicada nestes países, as quais poderão ser consultadas aqui ou através do número 12083 (chamada gratuita).
As condições apresentadas pressupõem um período de fidelização de 36 meses. Os produtos e serviços destinam-se ao mercado empresarial. Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal
em vigor.
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