
ADIRA COM O DESCONTO EXCLUSIVO NA MENSALIDADE
E TENHA ESTE PORTÁTIL

Portátil Lenovo V15-IIL
Design elegante, fino e compacto
Ecrã 15.6" FullHD
Intel® Core™ i3-1005G1 
Dual-Core 8GB 256GB SSD

Promoção válida até 31-07-2020 para novos clientes TV M4, mediante adesão à fatura eletrónica, débito direto e fidelização de 24 meses. Aquisição do portátil 
Lenovo a prestações exclusiva para clientes elegíveis e implica custo administrativo €15, o pagamento de €160 de valor de entrada e o pagamento da prestação 
de €5/mês durante 36 meses. Limitado ao stock existente e a um equipamento por cliente. IVA incluído à taxa em vigor. Condições exclusivas de parceria.

MEO PARCERIAS

FALE COM O SEU GESTOR COMERCIAL

XTLSE73
Text Box
PEDRO AZEVEDO LEMOS            927 802 281      pedro-j-lemos@telecom.pt



OFERTAS DE ADESÃO: Oferta da 1ª mensalidade MEO (exceto no M3 100 a €29,99/mês); Oferta Canais Premium: A oferta de 3 meses canais premium e requer MEOBox e inclui os canais Caçavision, 
Playboy PFC, SET Asia + MAX, DOGTV, Stingray Classica e Jukebox + Karaoke. O canal Playboy requer ativação na MEOBox; Oferta da instalação e ativação.

A adesão aos pacotes e vantagens apresentados implica um período de permanência de 24 meses. A mensalidade dos pacotes inclui um desconto de €1/mês para adesões à Fatura Eletrónica enquanto 
esta permanecer ativa. Os pacotes com telemóvel incluem desconto de €20 e os outros pacotes com TV incluem um desconto de €10, aplicável sobre o preço base da mensalidade de cada pacote.

(1) Desconto exclusivo de parceria válido durante 24 meses, para novos clientes TV M4, M3 na adesão à Fatura Eletrónica e ao débito Direto. Valor das mensalidades após 24º mês: M3 500Mbps a 
€39,99; M3 1.000Mbps a €45,99; M4 com até 24 Mbps e 3GB a €56,99, M4 com 200Mbps e 3GB a €59,99, M4 com 500Mbps e 3GB a €62,99; M4 com 1.000Mbps e 3GB a €67,99. (2) Inclui chamadas 
para as redes fixas nacionais e 1.000 minutos em chamadas internacionais das 21h às 9h para 50 destinos. (3) Minutos e SMS incluídos para redes nacionais (números começados por 2,3 e 9) em 
território nacional e em roaming no Espaço Económico Europeu (EEE). Após essa utilização serão taxados a 20 cêntimos/min ou SMS. Não inclui MMS, comunicações para números 760, 808, 707, apoio 
a clientes, internacionais e em roaming (não incluídas nos plafonds), que serão cobradas em fatura. Internet no telemóvel (para utilização em território nacional e em roaming no EEE) é taxada em 
blocos de 10KB. Após esgotar plafond de internet a utilização diária terá um custo de € 1,99. Em roaming nos países referidos existirá uma Política de Utilização Responsável (PUR) de 1,1GB, 2,2GB e 
3,7GB nos plafonds de 2,5 GB/3GB, 5GB e 10GB respetivamente Esgotada a PUR, o tráfego consumido será deduzido ao seu plafond nacional, acrescido de €0,0055/MB. (4) Internet móvel para utilizar 
num router, PC ou tablet, em território nacional e em roaming no EEE. No plafond de 30GB em roaming nos países anteriormente mencionados, existirá uma Política de Utilização Responsável (PUR) 
de 5,5GB. Esgotada a PUR, o tráfego consumido será deduzido ao seu plafond nacional, acrescido de €0,0055/MB.

As ofertas associadas à adesão aos serviços Fatura Eletrónica e Débito Direto pressupõem a manutenção dos mesmos por 24 meses sob pena de cobrança destes valores em fatura MEO. As condições 
apresentadas estão em vigor para novas adesões de clientes consumo parceria até 31-07-2020 e não são acumuláveis com outras campanhas em vigor. IVA incluído à taxa de 23%.

Chamadas incluídas(2)

€29,99
MÊS €31 ,99

MÊS €40,99
MÊS

30GB + €7,5/mês €15 (4)

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

Durante 24 meses

150 canais
MEOBox incluída

€5,00 DESCONTO DURANTE 9 MESESmês €8,00 DESCONTO INCLUÍDOmês €5,00 DESCONTO INCLUÍDOmês

500|100 Mbps 

Chamadas incluídas(2)

200 150 canais
Durante 24 meses

MEOBox HD incluída

200 150 canais
Durante 24 meses

MEOBox HD incluída

1.000|200 Mbps 

Chamadas incluídas(2)
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 200 100 | 100 Mbps

(1) (1)

7GB + €4,96/mês 
30GB + €14,88/mês

PACOTES SEM TELEMÓVEL

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

€49,99
MÊS €49,99

MÊS €54,99
MÊS
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200 canais
MEOBox HD incluída

200 canais
MEOBox HD incluída

200 canais
MEOBox HD incluída

Até 24|1 Mbps

Chamadas incluídas (2)

3GB
Máxima velocidade da rede
3.500 minutos + 3.500 SMS (3)

5GB +€3/mês  |  10GB +€7/mês

3GB
Máxima velocidade da rede
3.500 minutos + 3.500 SMS (3)

5GB +€3/mês  |  10GB +€7/mês

3GB
Máxima velocidade da rede
3.500 minutos + 3.500 SMS (3)

5GB +€3/mês  |  10GB +€7/mês

Chamadas incluídas (2) Chamadas incluídas (2)

1.000|200 Mbps

30GB + €7,5/mês €15 (4)

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

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

Durante 24 meses

€7,00 DESCONTO INCLUÍDOmês €10,00 DESCONTO INCLUÍDOmês €13,00 DESCONTO INCLUÍDOmês

Até 4X Net MóvelAté 4X Net Móvel Até 4X Net Móvel

500 200 |100Mbps

(1) (1) (1)

PACOTES COM TELEMÓVEL

NOVIDADE




