Associação Comercial e Industrial da Ilha do Pico
(ACIPICO)
Condições Exclusivas para Associados
Setembro 2014
Para aderir ou obter mais informações:

Contacte o seu gestor de cliente ou Ligue 16 206 (€ 0,284/chamada + IVA)
Envie email para protocoloseparceriasptempresas@telecom.pt
Dirija-se a uma Loja MEO ou consulte o site ptempresas.pt

Este documento é propriedade intelectual da PT e fica proibida a sua utilização ou propagação sem expressa autorização escrita
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SUMÁRIO EXECUTIVO
O protocolo de cooperação com a Associação Comercial Industrial da Ilha do Pico (ACIPICO), oferece
condições especiais para a aquisição de serviços e produtos PT Empresas, indo ao encontro das
principais necessidades de cada empresa ou empresário associado.
As ofertas anunciadas estão sujeitas às alterações de mercado e limitadas ao stock existente, pelo que
deverá sempre consultar os gestores comerciais da PT Empresas.
Os produtos e serviços indicados destinam-se ao mercado empresarial.
As ofertas anunciadas estão sujeitas às alterações de mercado e limitadas ao stock existente, pelo que deverá sempre
obter mais informação junto dos serviços comerciais da PT Empresas.
Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.

PÁG. 2

Desconto de 20%
no valor mensal
durante 24 meses

Voz Móvel - Unlimited

Com o tarifário Unlimited a sua empresa pode falar e navegar sem ter de se preocupar com os custos. Conte com chamadas e SMS a € 0
para todas as redes, desconto na aquisição de equipamentos e acesso à internet no telemóvel. (Ver política de utilização responsável)

S

M light

M

Valor mensal

€ 16,25

€ 20,32

€ 24,38

Valor mensal com desconto
protocolo

€ 13,00

€ 16,26

€ 19,50

Voz / SMS

Internet Móvel
no telemóvel (1)
MEO WiFi

Chamadas e SMS a € 0
para MEO rede móvel e
todas as redes fixas
nacionais

XL

€ 28,45

€ 32,51

€ 56,90

€ 22,76

€ 26,01

€ 45,52

Chamadas e SMS a € 0
para todas as redes fixas e
móveis nacionais

Chamadas e SMS
a € 0 para todas as redes
fixas e móveis
nacionais e para Espanha

200 MB

200 MB

1 GB

200 MB

1 GB

30 GB

200 MB

200 MB

ilimitado

200 MB

ilimitado

ilimitado

(2)

Desconto na aquisição de
Equipamentos (3)

L

Chamadas e SMS a € 0 para MEO
rede móvel e todas as redes fixas
+
120 min/SMS para as
outras redes móveis nacionais

MEO Cloud
MultiSIM

Unlimited
L light

€ 33,88

€ 42,36

16 GB

64 GB

MultiSIM (opcional +€ 4,07/mês)

MultiSIM grátis

€ 50,83

€ 59,31

€ 101,66

€ 177,93

Campanha Especial Smartphones 4G: Solicite Informação sobre equipamentos em campanha
(1) Possibilidade de subscrever 1 GB de dados adicionais por € 4,07. Para aderir envie um SMS grátis para o 12029 com o texto “EXTRA 1 GB”. Conheça as condições do serviço Plafond Extra de Internet.
(2) O serviço MultiSIM permite partilhar o seu plafond de internet entre equipamentos com acesso à internet móvel (pc, smartphone ou tablet).
(3) O valor mínimo de custo por equipamento é de € 4,88.
Condições válidas mediante fidelização por 24 meses.

Para mais informações, consulte: ptempresas.pt
Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor (18%)
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€ 0 entre aderentes

Voz Móvel - Solução VPN – Opção A
Tarifário à medida com chamadas gratuitas intraconta.

Destino

Preço por
minuto/SMS

Entre cartões
aderentes (intraconta)

€ 0,000

Rede MEO

€ 0,070

Rede fixa MEO

€ 0,070

Outras redes móveis

€ 0,140

O serviço VPN - Redes Privadas de Voz - permite construir uma rede única

Outras redes nacionais

€ 0,140

e personalizada, beneficiando de um tarifário específico e atrativo.

Entre cartões aderentes
(intraconta)

€ 0,070

Rede MEO

€ 0,070

Rede fixa MEO

€ 0,070

Outras redes móveis

€ 0,080

Zona 1

€ 0,157

Zona 2

€ 0,284

Zona 3

€ 0,441

Zona 4

€ 1,105

Tarifário
VPNCC-M-PE_AA_A

Valor mensal por cartão

Inclui

€5

Comunicações a
€0 entre aderentes e 50 min.
para rede móvel MEO

Comunicação

Chamadas

 Chamadas a € 0 dentro da rede associativa;
SMS

 Controlo de custos.

Notas:
• Condições válidas mediante fidelização por 24 meses.
• A taxação das comunicações dentro do plafond é feita em impulsos de 30 segundos, sem
modulação horária. O bloco correspondente inclui 50 minutos de comunicações de chamadas de
Voz para a rede móvel MEO.
• A taxação das chamadas fora do bloco é feita em impulsos, sem modulação horária, tendo o
primeiro impulso a duração de 60 segundos e os impulsos seguintes a duração de 1 segundo,
com o respetivo fracionamento do preço por minuto.
• As comunicações gratuitas estão sujeitas a política de utilização responsável.
• O valor mínimo de custo por equipamento é de €6,00 (IVA incluído)

Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.

Chamadas
internacionais

Subsidiação no equipamento

€ 75

PÁG. 4

€ 0 entre aderentes
+ 100 min/SMS
para qualquer rede

Voz Móvel - Solução VPN – Opção B
Tarifário à medida com chamadas gratuitas intraconta e plafond de minutos incluído.

Destino

Preço por
minuto/SMS

Entre cartões
aderentes (intraconta)

€ 0,000

Rede MEO

€ 0,080

Rede fixa MEO

€ 0,080

Outras redes móveis

€ 0,080

O serviço VPN - Redes Privadas de Voz - permite construir uma rede única

Outras redes nacionais

€ 0,080

e personalizada, beneficiando de um tarifário específico e atrativo.

Entre cartões aderentes
(intraconta)

€ 0,000

Rede MEO

€ 0,080

Rede fixa MEO

€ 0,080

Outras redes móveis

€ 0,080

Zona 1

€ 0,167

Zona 2

€ 0,300

Zona 3

€ 0,467

Zona 4

€ 1,169

Tarifário
VPNCC-M-PE_AA_B

Valor mensal por cartão

Inclui

€ 15

Comunicações e SMS a
€0 entre aderentes + 100 min
/ sms para todas as redes + IM
200MB

 Chamadas e SMS a € 0 dentro da rede associativa;
 Controlo de custos.
Notas:
• Condições válidas mediante fidelização por 24 meses.
• A taxação das chamadas dentro do plafond é feita em impulsos de 60 segundos, sem modulação
horária;
• Este tarifário inclui 100 minutos de comunicações para qualquer rede nacional (excluindo
chamadas intraconta);
• A taxação das chamadas fora do plafond é feita em impulsos, sem modulação horária, tendo o
primeiro impulso a duração de 60 segundos e os impulsos seguintes a duração de 1 segundo, com
o respetivo fracionamento do preço por minuto;
• As comunicações gratuitas estão sujeitas a política de utilização responsável.
• O valor mínimo de custo por equipamento é de €6,00 (IVA incluído).

Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.

Comunicação

Chamadas

SMS

Chamadas
internacionais

Subsidiação no equipamento

€ 100

Internet Móvel no Telemóvel

200 MB

PÁG. 5

Desconto de 10%
na mensalidade
durante 24 meses

Internet Móvel no Pc ou Tablet

PARTILHA GRÁTIS
Navegue em simultâneo
em dois equipamentos
sem ter que partilhar a
velocidade.

ACESSO 4G
Todos os tarifários
permitem acesso 4G,
rede com tecnologia de
última geração (LTE).

VELOCIDADE
Velocidades até 150 Mbps,
de acordo com a cobertura
no local e equipamento
utilizado.

COBERTURA
A maior cobertura em
todo o território nacional,
em redes 3G e 4G, e
hotspots MEO WiFi.

Internet Móvel

3G

4G

Tarifário
(Tráfego Incluído)

Soft

Regular

Plus

Mega

(1 GB)

(5 GB)

(15 GB)

(30 GB)

Mensalidade

€ 9,14
€ 10,15

€ 14,63
€ 16,25

€ 21,94
€ 24,38

€ 29,26
€ 32,51

Subsidiação para
Placa ou Router

€ 30,45

€ 48,75

€ 73,14

€ 97,53

Subsidiação para Tablet

€ 45,68

€ 73,13

€ 109,71

€ 146,30

Condições especiais ao abrigo do protocolo:
 Desconto de 10% sobre o valor mensal de qualquer tarifário de internet móvel de 1 Utilizador (durante 24 meses).
 O valor mínimo de custo por equipamento é de € 4,88.
 Condições válidas mediante fidelização por 24 meses.
Para mais informações, consulte: ptempresas.pt
Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.
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Linha PRO/Linha PME
Ofertas: Instalação + Crédito
em Novas Adesões

Voz Fixa
LINHA PRO

LINHA PME

Para a rede fixa

COMUNICAÇÕES
MÓVEIS

CHAMADAS GRÁTIS
INTRACLIENTE

nacional (números
começados por 2)
24H / dia.

chamadas para rede
móvel nacional.

comunicações gratuitas
entre nºs da mesma conta.

COMUNICAÇÕES
INCLUÍDAS

SEM RESTRIÇÕES
HORÁRIAS

CHAMADAS A € 0

Chamadas para a rede fixa

Condições válidas
24h / dia e 7 dias
/ semana.

nacional (números
começados por 2).

Mensalidade
Acesso Analógico
Acesso Básico RDIS

€ 15,54
€ 9,99
€ 31,19
€ 19,98

Comunicações
Incluídas
600 min. / mês
1200 min. / mês

Mensalidade
Comunicações
Nacionais Incluídas
Comunicações
Internacionais Incluídas
Comunicações para
Rede Móvel da
Empresa

Oferta de 1 Crédito para Nova Adesão:
€ 5 (acesso analógico) ou € 10 (acesso RDIS).

30 minutos mensais de Possibilidade de

Linha
PME

Linha PME + FixoMóvel Intracliente

Linha PME
Internacional

€ 14,97

€ 17,97

€ 19,97

Chamadas a € 0 para redes fixas
+ 30 min. / mês de comunicações para redes móveis
Chamadas a € 0 para Espanha

-

Oferta de 1 Crédito para Nova Adesão:
€ 10 (acesso analógico) ou € 20 (acesso RDIS).

Para mais informações, consulte: ptempresas.pt
Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.

€0

Chamadas a € 0
para Europa, EUA
e Canadá
.

Comunicações ilimitadas sujeitas
a Política de Utilização Responsável.

PÁG. 7

Oferta da 1ª mensalidade
+
Entrega, Instalação
e ativação gratuita

Internet Fixa

Net Plus - Uma solução ADSL preparada para responder às necessidades dos profissionais e das empresas mais exigentes.

INTERNET ADSL
Tráfego nacional e
internacional ilimitado.
Velocidades até 24 Mbps.

EQUIPAMENTOS
Routers, com e sem fios,
aos melhores preços e
com ativação gratuita.

VOIP
Chamadas, dentro e fora do
escritório, para todas as redes
nacionais e internacionais.

EMAIL
5 caixas de correio
eletrónico com 5 GB cada
para a sua empresa.

DYN IP
Endereço IP
personalizado para
facilitar o acesso remoto.

REGISTO DE DOMÍNIO
Crie um domínio grátis e
melhore a presença online
da sua empresa.
Velocidade
(dowlnoad)

ANTIVÍRUS
Licença grátis BitDefender para
proteger os computadores da
sua empresa de forma eficaz.

ASSISTÊNCIA INFORMÁTICA
Apoio telefónico 24 horas por dia,
7 dias por semana pelo
custo de 1 chamada.

ALOJAMENTO
50 MB de espaço
Windows para
alojamento de website.

Mensalidade *
Zonas C

Outras Zonas

até 8 Mbps

€ 8,5

€ 15,7

até 16 Mbps

€ 10

€ 18,6

até 24 Mbps

€ 11,7

€ 20,9

Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.

* Acresce o tarifário do serviço de voz
para linhas analógicas - Linha PRO ou
mensalidade do serviço fixo telefónico
fixo.
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M5O
desde

TELEVISÃO
Com todas as funcionalidades avançadas
Fibra: 190 canais
ADSL: 190 canais
Satélite: 110 canais
Inclui Meo Go Multi

€ 65,03

/mês

OFERTAS DE ADESÃO

INTERNET FIXA
As melhores velocidades com tráfego ilimitado:
Fibra: 100 Mbps de velocidade garantida
ADSL e Satélite: até 24 Mbps
TELEFONE
Chamadas a € 0 para destinos fixos nacionais1 e
1000 minutos para 50 destinos internacionais
TELEMÓVEL*
2 cartões de telemóvel com 2000 minutos em chamadas e 2000 SMS a € 0 para
todas as redes nacionais e 500 MB/mês de Internet Móvel no Telemóvel3

Ativação
e
Instalação

1ª Mensalidade4

€ 4,07/mês
durante 12
meses por
número de
telemóvel
portado5

€ 121,95
de Subsidiação
para
Equipamentos
Móveis4

INTERNET MÓVEL
Fibra e ADSL: 1 cartão com Plafond de 5 GB para Internet Móvel no PC ou Tablet 2
Satélite: 1 cartão com Plafond de 15GB para Internet Móvel no PC ou Tablet 2
NET MÓVEL

* Possibilidade de adquirir até 2 cartões adicionais de telemóvel por um valor mensal de € 6,10/cada; Consulte o tarifário para comunicações internacionais e Politica de Utilização Responsável em ptempresas.pt
(1) Inclui Chamadas a € 0, 24h/dia para destinos fixos nacionais (números começados por 2) e 1000 minutos para 50 destinos internacionais das 21h às 09h.
(2) A Internet Móvel no PC ou Tablet pressupõe trafego incluído, que uma vez ultrapassado implica a redução da velocidade será do máximo de 40 Mbps para 128 Kbps até ao final do mês.
(3) Poderá aumentar o plafond de Internet Móvel no Telemóvel aderindo a um pacote com plafond adicional. Após exceder o tráfego incluído no pacote adicional, serão consumidos os 500 MB incluídos no cartão. O tarifário IM Diário
(4)
(€ 0,90/dia com 30 MB incluídos) é aplicado após esgotar o plafond (base ou adicional + base). Os blocos de taxação são de 10 kB e o tráfego não utilizado não transita para o período seguinte. Tráfego mensal de internet no telemóvel
para utilização em território nacional e partilhável entre equipamentos com MultiSIM (€ 4,07/mês/cartão para tarifário IM Light 200 MB e IM Super 500 MB. Cartão gratuito para os tarifários IM Super Plus 1 GB, IM Ultra 5 GB e IM Ultra
plus 15 GB).
(5) Oferta válida para novos clientes TV, mediante adesão à Fatura Eletrónica e Débito Direto. Sujeito a validação de elegibilidade.
(6) Limitado a 2 cartões por pacote.
No MEO FIBRA, para dispor das funcionalidades avançadas da TV é necessário MEOBox DVR Full HD (€ 0,81/mês durante 24 meses para novos clientes e € 4,47/mês após o 24º mês). Pode solicitar uma 2ª MEOBox Full HD (€ 4,07/mês).
No MEO ADSL é necessário MEOBox DVR Full HD (€0/mês durante 24 meses para novos clientes e € 4,47/mês após o 24º mês). Pode solicitar uma 2ª MEOBox Full HD (€ 2,93/mês).
No MEO SATÉLITE, é necessário MEO Box Satélite Full HD (€0/mês durante 12 meses para novos clientes e €2,97/mês após o 12º mês). Caso pretenda optar pela MEO Box Satélite DVR Full HD, poderá alugar por € 4,47.
Condições válidas para novas adesões e mediante fidelização por 24 meses.

Para mais informações, consulte: ptempresas.pt
Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.
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M3O Net
Internet, telefone, telemóvel e internet móvel numa só oferta.

desde

€ 59,90

INTERNET
As melhores velocidades com tráfego ilimitado:
Fibra: 100 Mbps de velocidade garantida
ADSL : até 24 Mbps

/mês

OFERTAS DE ADESÃO

TELEFONE
Chamadas a € 0 para destinos fixos nacionais1 e
1000 minutos para 50 destinos internacionais.
Portabilidade de número atual.
TELEMÓVEL*
2 Cartões com chamadas e SMS a € 0 para todas as redes
nacionais.
500 MB de internet, com opção de tráfego adicional. 3

NET MÓVEL

Ativação
e
Instalação

1ª Mensalidade4
€ 59,90

€ 4,07/mês
durante 12
meses por
número de
telemóvel
portado5

€ 121,95
de Subsidiação
para
Equipamentos
Móveis4

INTERNET MÓVEL
Fibra e ADSL: 1 cartão com Plafond de 5 GB de Internet Móvel no
PC ou Tablet 2

* Possibilidade de adquirir até 2 cartões adicionais de telemóvel por um valor mensal de € 6,10/cada; Consulte o tarifário para comunicações internacionais e Politica de Utilização Responsável em ptempresas.pt
(1) Inclui Chamadas a € 0, 24h/dia para destinos fixos nacionais (números começados por 2) e 1000 minutos para 50 destinos internacionais das 21h às 09h.
(2) A Internet Móvel no PC ou Tablet pressupõe trafego incluído, que uma vez ultrapassado implica a redução da velocidade será do máximo de 40 Mbps para 128 Kbps até ao final do mês.
(3) Poderá aumentar o plafond de Internet Móvel no Telemóvel aderindo a um pacote com plafond adicional. Após exceder o tráfego incluído no pacote adicional, serão consumidos os 500 MB incluídos no cartão. O tarifário IM Diário
(4) (€ 0,90/dia com 30 MB incluídos) é aplicado após esgotar o plafond (base ou adicional + base). Os blocos de taxação são de 10 kB e o tráfego não utilizado não transita para o período seguinte. Tráfego mensal de internet no telemóvel
para utilização em território nacional e partilhável entre equipamentos com MultiSIM (€ 4,07/mês/cartão para tarifário IM Light 200 MB e IM Super 500 MB. Cartão gratuito para os tarifários IM Super Plus 1 GB, IM Ultra 5 GB e IM Ultra
plus 15 GB).
(5) Oferta válida para novos clientes internet, mediante adesão à Fatura Eletrónica e Débito Direto. Sujeito a validação de elegibilidade.
(6) Limitado a 2 cartões por pacote.
Condições válidas para novas adesões e mediante fidelização por 24 meses.

Para mais informações, consulte: ptempresas.pt
Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.
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Office Box
A SOLUÇÃO MAIS COMPLETA E FLEXÍVEL DO MERCADO - Constituída por 4 componentes, é perfeita para quem quer abrir ou expandir
uma empresa, com um reduzido investimento inicial.

INTERNET MÓVEL
PC+Pen | Tablet
Velocidades até 150 Mbps.
Opção de tráfego até 15 GB.
Oferta MEO WiFi.

VOZ E INTERNET MÓVEIS
Até € 220 em smartphones.
Chamadas e SMS para Portugal
e Espanha.
Até 1 GB de internet móvel.
Chamadas intragrupo a € 0(1).

VOZ E INTERNET FIXAS
Telefones | Router | Central
Chamadas a € 0 para redes
fixas de Portugal e Espanha(1).
Até 60 min. para redes
móveis nacionais.

SOLUÇÕES CLOUD
Oferta Pack Base:
Domínio
Alojamento Web
Email (até 15 contas)

INTERNET MÓVEL + PC OU TABLET 10”
VOZ E INTERNET FIXAS + CENTRAL
COMBINAÇÕES SUGERIDAS
C
 ombine os diferentes serviços do Office Box e crie uma solução à
medida do seu negócio, que inclui descontos.
SAIBA MAIS
Notas:
1. As comunicações a € 0 e ilimitadas estão sujeitas a uma Politica de Utilização Responsável
• Condições válidas para contratos de 36 meses, mediante adesão à fatura eletrónica e autorização de pagamento por débito direto.
• Custo de adesão de € 150 por utilizador com PC ou Tablet. Na opção de Tablet 7’’ é atribuído um desconto de € 5 por mês no valor da mensalidade.
• Oferta sujeita a autorização prévia da MEO. Entrega e instalação gratuitas.
• Os produtos e serviços publicados destinam-se ao mercado empresarial.

Para mais informações, consulte: ptempresas.pt
Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.
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Soluções Cloud
Torne o seu negócio mais eficiente e trabalhe com software e hardware disponibilizados como serviços.
Mais barato, mais simples, sem investimentos e sempre disponível e com a segurança PT.
Use as Soluções Cloud e comece já a reduzir custos.

COMPUTAÇÃO

ARMAZENAMENTO

COLABORAÇÃO

Servidores Públicos
Tenha servidores dedicados
à medida das necessidades
da sua empresa.

Backup Remotos
Garanta a segurança dos
dados da sua empresa,
sem preocupações.

Email
Comunique e colabore
com toda a facilidade.

Servidores Privados
Tenha o desempenho e a
flexibilidade de um Data
Center privado.

Disco Virtual 360º
Armazene sem limites,
sincronize e partilhe em
segurança ficheiros na Cloud.

GlobalPhone Pack
O centro de comunicações da
sua empresa.

PRESENÇA WEB

SEGURANÇA

Alojamento de Site
Aloje um site online
para a sua empresa.

Segurança de Email
Tenha os emails da sua
empresa sempre protegidos.

E MUITO MAIS
Consulte o catálogo completo
das Soluções Cloud

Site Instantâneo
Tenha o seu negócio
na Internet e em
tempo real.

Para mais informações, consulte: cloud.ptempresas.pt
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EMAIL | Soluções Cloud
Comunique e colabore com toda a facilidade.

BENEFÍCIOS PACK BASE
Preço
Acesso a um conjunto de serviços de presença web a um preço
mais vantajoso do que quando adquiridos em separado.

Credibilidade e confiança
A sua empresa com domínio, site próprio e email personalizados.
Mobilidade e produtividade
Acesso, a partir de qualquer lugar, à caixa de email, calendário e
contactos, aumentando a produtividade do negócio.

Características
1 Alojamento de Site
5 contas de Email Base
1 Domínio

Colaboração
Partilha de informação entre os colaboradores, fomentando a
colaboração e espírito de equipa.
Gestão centralizada online
Gestão e configuração dos seus serviços web através de uma
consola online.
€250 de Subsidiação para Equipamentos
Móveis

Valor mensal
€ 5,00

Para mais informações, consulte: ptempresas.pt
Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.
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Para mais informações:

Contacte o seu gestor de cliente ou Ligue 16 206 (€ 0,284/chamada + IVA)
Envie email para protocoloseparceriasptempresas@telecom.pt
Dirija-se a uma Loja MEO ou consulte o site ptempresas.pt
Este documento é propriedade intelectual da PT e fica proibida
a sua utilização ou propagação sem expressa autorização escrita.

