
A televisão para 
guardar fotos e vídeos 
só podia ser

App NOS Share

A UMA está de volta com mais novidades.
Com a App NOS Share pode guardar as suas fotos e vídeos, 
e depois vê-los na televisão, smartphone ou tablet.
No pacote NOS 4 pode usá-la sem gastar net.
E isso vai deixá-lo assim, com um sorriso  
nos lábios.
Saiba mais em nos.pt/nosshare

NOS Share

Parcerias
mais próximas de si



NOS 3 NOS 4 NOS 5

Televisão 
UMA

172 canais(3)

€7,5 em serviços adicionais
Box com 500h de gravação

172 canais(3)

€7,5 em serviços adicionais
Box com 500h de gravação

172 canais(3)

€15 em serviços adicionais
Box com 750h de gravação

Internet 200Mbps
NOS Wi-Fi incluído

200Mbps
NOS Wi-Fi incluído

200Mbps
NOS Wi-Fi incluído

Telefone(1) Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Telemóvel(2)

-

3GB de net
Chamadas e SMS grátis

Roaming UE(4)

Tráfego grátis NOS TV 
e NOS Share(5)

3GB de net
Chamadas e SMS grátis

Roaming UE(4)

Tráfego grátis NOS TV 
e NOS Share(5)

Internet móvel - - 7GB

Para conhecer melhor as condições destas ofertas:
1. Contacte a linha de apoio a parcerias 800 99 00 99

3. Mencione o código “NOS Parceria DC”
Chamada gratuita de qualquer rede fixa ou móvel.
Dias úteis das 9h00 às 22h00

Mora numa zona satélite?
Ligue 800 99 00 99 e conheça as novas ofertas exclusivas que temos para si

 + €11,90/mês por cartão de telemóvel adicional (6)

Aproveite as nossas ofertas e adira já
Instalação
Grátis para novos clientes, na adesão a qualquer pacote. 

Taxa de ativação
Grátis para a primeira box, na adesão a qualquer pacote. 

1ª mensalidade
Grátis para novos clientes, na adesão aos pacotes NOS 3.

2 mensalidades
Grátis para novos clientes, na adesão aos pacotes NOS 4 e NOS 5. 

Mais de €170 em canais premium e packs de conteúdos
Inclui 3 meses de N Play. Válido para novos clientes, na adesão a qualquer pacote.

Cartão NOS
Leve 2 bilhetes de cinema pelo preço de 1 nos Cinemas NOS(7). 

Vantagens NOS
Comando por voz  Exclusivo UMATV 

Mude de canal e faça pesquisas com a voz. 

Perfis e Recomendações  Exclusivo UMATV

Uma televisão que conhece os seus gostos e dá-lhe tudo o que gosta de ver.

Ultra HD 4K  Exclusivo UMATV

Uma televisão que lhe dá todos os detalhes  com conteúdos em 4K.

Youtube
A verdadeira  experiência do Youtube na TV,  com acesso às suas playlists.

App NOS TV
Transforme o PC, tablet e smartphone numa segunda televisão e leve-a para todo 
o lado.

N Play
Acesso ilimitado a milhares de filmes, séries completas e desenhos animados em 
HD e em todos os ecrãs.

Serviços adicionais
Troque sempre que quiser o valor dos serviços adicionais incluídos no seu pacote, 
por aquilo que mais gosta de ver.(8)

NOS Wi-Fi
Navegue fora de casa em mais de 900 mil hotspots em Portugal  e mais
de 20 milhões no mundo.(9)

Internet no telemóvel 
Distribua a internet como quiser pelos vários cartões da sua família.

App NOS Telefone 
Usufrua das vantagens do telefone fixo no smartphone ou tablet 
em qualquer parte do mundo.(10)  

App NOS Share Exclusivo UMATV 
Guarde na cloud e partilhe fotografias e vídeos com os seus amigos e
família no PC, tablet, smartphone e também na televisão.

Preços com IVA incluído. Condições válidas até  31 de outubro de 2016. Implica um período de fidelização de 24 meses para novos e atuais clientes. A composição dos pacotes pode ser alterada pela NOS nos termos 
das condições gerais aplicáveis. Saiba todas as condições em nos.pt 

(1) Chamadas ilimitadas para a rede fi xa nacional (números começados por 2 e 3) 24h por dia; chamadas ilimitadas para 50 destinos internacionais das 21h00 às 9h00 nos dias úteis e 24h por dia nos fins de semana 
e feriados nacionais. Consulte a lista de destinos em nos.pt/destinos (2) Inclui 2.000 min e 2.000 SMS por mês, para todas as redes (3) Os pacotes com UMATV, NOS 3 e NOS 4 incluem 137 canais base e €7,50 em 
serviços adicionais (todos os packs de canais). O pacote NOS 5 inclui 137 canais e €15 em serviços adicionais (todos os packs de canais e N Play) (4) Inclui 200 minutos, 200 SMS e 200MB por mês. Atingindo esses 
limites, aplicam-se as tarifas base de roaming. Condições válidas 15 dias por ano para utilizar na União Europeia exceto comunicações a partir de barcos, aviões e por satélite. Saiba mais em nos.pt (5) 25GB de tráfego 
grátis para utilizar a app NOS TV ou a app NOS Share, por mês e por cartão de telemóvel associado aos pacotes NOS 5 e NOS 4 com UMATV. A partir deste volume, o tráfego das aplicações desconta do pacote de 
dados do cartão de telemóvel (6) Limite máximo de 4 cartões de telemóvel por pacote (7) Válido para novos e atuais clientes na adesão a todos os pacotes (8) Utilize o valor dos serviços adicionais incluídos no seu 
pacote para os trocar todos os meses, por aquilo que mais gosta de ver. Escolha entre canais premium (exceto SPORT TV, BTV e EUROSPORT 2 Xtra HD),  packs de canais e packs de conteúdos (9) Oferta no valor 
de €12,50/mês sujeito a política de utilização responsável de 15GB/mês (10) A utilização da app NOS Telefone está sujeita às condições do plano de telefone subscrito.

Ligue 800 99 00 99

2. Indique a empresa de que é associado:
     Grupo Desportivo Fidelidade

Ofertas exclusivas para associados




