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Oferta da 1ª Mensalidade e 1 Smart Net Grátis até ao final do ano

(6)

(7)

para novos clientes TV, na adesão ao débito direto e fatura electrónica

Oferta Instalação e Ativação

MEO

€ 10/mês de desconto
€ 5/mês de desconto

EXCLUSIVAS PARCERIA

-

+

VANTAGENS DE ADESÃO

 (1)
(1)

€ 60 em MEO VideoClube

MEOBOX DVR Full HD 24 meses

(5)

200 canais (2)
em todas as TV’s com MEOBox

TELEVISÃO NET FIXA TELEFONE TELEMÓVEL NET MÓVEL MENSALIDADE PARCERIA DESCONTO INCLUÍDO

COMUNICAÇÕES
(por cartão)

INTERNET
(por cartão)

CARTÕES Para PC
ou

Tabletadicionais
(Inclui 1 cartão
de telemóvel)

M4O

Chamadas 
incluídas para 

redes fixas
nacionais 24h/ dia

(números 
começados por 2)

 

de 50 destinos 

e 1.000 minutos
para redes fixas

internacionais

 

(das 21h às 9h) 

(4)

Inclui 2.000 
minutos e 
2.000 SMS

500 MB
+ 200MB

em roaming 

1 GB
+ 200MB

em roaming 

3 GB
+ 200MB

em roaming 

(4)

 +€11,90/mês

- € 5/mês M4O PLUS

M4O TOP

200 
canais (4)

 (4)

(1)

M5O START 3 GB

€ 51,99

€56,99 após 24º mês

€ 54,99

€59,99 após 24º mês

€ 56,99

€61,99 após 24º mês

€ 61,49

€71,49 após 24º mês

(3)

(3)

(2)

Download | Upload
100 | 100 Mbps

FIBRA

ADSL

Download | Upload
200 | 100 Mbps

FIBRA

ADSL

PACOTES MEO COM TELEMÓVEL

FIBRA | ADSL

Descubra o pacote ideal para a sua família

Inclui € 15/mês em VideoClube

Inclui € 15/mês em VideoClube

+
200 minutos
e 200 SMS 
em roaming

Download | Upload
até 24 | 1 Mbps

Download | Upload
até 24 | 1 Mbps

2º, 3º e 4º 
cartões +

cada

M O,  4 M O TOP  4M O PLUS e  4 M5O START e M5O M4O M O TOP  4M O PLUS e  4

Oferta 3 Meses Canais Premium
para novos clientes TV, na adesão ao débito direto e fatura electrónica

€ 10/mês 
M5O

200 canais
+ MEO Go

Multi
7 GB

€ 64,99

€74,99 após 24º mês

M5O START e M5O 

€ 150 em equipamentos
na adesão a DD+FE

(8)

Até € 10/mês de desconto
para números móveis portados

(9)

GRÁTIS até ao final do ano
+ 1ª Mensalidade M4O

10GB mês
/pacote

OFERTA

OU SE PREFERIR 
O MEO LIGA-LHE

QUERO SER CONTACTADO 

LIGUE GRÁTIS

(Todos os dias das 9h às 22h)

800 207 918

DESCONTOS EXCLUSIVOS MEO
SÓ NA SUA EMPRESA

LIGUE E COMPARE

http://pages.byside.com/parceriaspt/pt/parcerias


Inclui € 15/mês em VideoClube

OUTROS PACOTES MEO

A adesão aos pacotes e vantagens apresentados neste folheto implica um período de permanência de 24 meses.
PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE GRÁTIS 800 207 918

PACOTES MEO FIBRA

PACOTES MEO ADSL

TELEVISÃO NET FIXA TELEFONE MENSALIDADE PARCERIA (1)

Talk -

Total 100 100 | 100 Mbps (3)

Download | Upload

Total 200 Cine
Inclui € 15/mês em VideoClube

200
canais

200 | 100 Mbps (3)

Download | Upload

Total 400 400 | 100 Mbps (3)

Download | Upload 

€ 7,50/mês 

€ 12,50/mês 

€ 7,50/mês 

€ 20/mês 

DESCONTO INCLUÍDO

TELEVISÃO NET FIXA TELEFONE MENSALIDADE PARCERIA (1)

Talk 

Total 24 

-

Download | Upload

Total 24 Cine Plus

€ 7,50/mês 

€ 12,50/mês 

€ 7,50/mês 

DESCONTO INCLUÍDO

(2)

(1)

€ 25,49

€32,99 após 24º mês

€ 37,49

€44,99 após 24º mês

€ 45,49

€57,99 após 24º mês

€ 79,99

€99,99 após 24º mês

200
canais (2)

até 24 | 1 Mbps 

(1)  As mensalidades apresentadas já incluem o desconto de parceria, válido durante 24 meses na adesão à fatura eletrónica e ao débito direto. (2) Nos pacotes M4O, Talk, Total 100 e Total 24 oferta do Pack 
MEO Total (200 canais na sua TV com MEOBox) na adesão à fatura eletrónica e ao débito direto, válida durante 24 meses. (3) Oferta do dobro de velocidade de upload durante 24 meses. Após 24º mês, 50 
Mbps. (4) Plafond inclui 2.000 minutos e 2.000 SMS por cartão para redes nacionais (números começados por 2, 3 e 9). Após essa utilização serão taxadas a 20 cêntimos por minuto ou SMS. Não inclui MMS, 
comunicações para números 760, 808, 707, apoio a clientes e internacionais, que serão cobradas em fatura. Internet no telemóvel é taxada em blocos de 10KB. Após esgotar o plafond de Internet a 
utilização diária terá um custo de €1,99 (em território nacional). Roaming: Plafond limitado a 15 dias por ano. Aplicável na União Europeia, EUA, Noruega, Liechtenstein e Islândia. Uma vez esgotado este 
plafond aplica-se a tarifa diária EuropaAmerica Light. (5) Oferta de € 60 em filmes do MEO VideoClube para utilizar durante 6 meses após ativação do serviço MEO. (6) Na adesão à Fatura Eletrónica e Débito 
Direto, oferta de uma Smart Net com 10 GB/mês até 31-12-2017 por cartão de telemóvel do pacote MEO, para ativações até 31-05-2017. Após período promocional a Smart Net terá uma mensalidade de € 
4,99 por cartão, sem período mínimo de permanência. Os novos clientes TV têm oferta adicional da 1ª mensalidade do pacote com telemóvel e, na adesão à fatura eletrónica e ao débito direto, podem 
optar pela oferta da 2ª mensalidade em alternativa à Smart Net. (7) Oferta de Canais Premium requer MEOBox e adesão à fatura eletrónica e ao débito direto. Canais em sinal aberto durante 3 meses, inclui
os canais Caçavision, PFC, Playboy, SET Asia + MAX, DOGTV, Brava HD e Jukebox + Karaoke. O canal Playboy requer ativação na MEOBox. (8) Oferta de um voucher de € 150 nos pacotes M5O START e M5O 
com 2 ou mais cartões para utilizar de uma só vez na aquisição de 1 ou 2 equipamentos de valor igual ou superior a € 160. A utilização do voucher não é acumulável com as condições de pagamentos a 
prestações e outras campanhas em vigor. Limitado ao stock existente. (9) Desconto exclusivo para adesões com portabilidade de números móveis para a rede móvel MEO. Desconto de € 5/mês durante 12 
meses por número de telemóvel portado. Sujeito a validação e limitado a 2 cartões por pacote. (10) Oferta da 1ª mensalidade do serviço base. Na adesão à Fatura Eletrónica e ao Débito Direto oferta 
adicional da 2ª mensalidade.

Velocidades de Internet Fixa: no MEO Fibra as velocidades de ligação indicadas referem-se às velocidades de transmissão de dados entre a sua casa e a central. No MEO ADSL as velocidades de Internet Fixa 
dizem respeito às velocidades máximas para cada cliente e podem variar de acordo com as caraterísticas técnicas da linha.
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 são válidas na adesão à fatura eletrónica e débito direto e estão em vigor para novas adesões à TV do MEO, para Clientes Consumo, entre 04.04.2017 e 31.05.2017 e não são 
acumuláveis com outras campanhas em vigor. Os descontos são válidos apenas no pacote ativado na instalação do serviço MEO. IVA incluído à taxa de 23%.

Chamadas 
incluídas para 

redes fixas
nacionais 24h/ dia

(números 
começados por 2)

de 50 destinos 

e 1.000 minutos
para redes fixas

internacionais
(das 21h às 9h) 

Chamadas 
incluídas para 

redes fixas
nacionais 24h/ dia

(números 
começados por 2)

de 50 destinos 

e 1.000 minutos
para redes fixas

internacionais
(das 21h às 9h) 

(7)
Oferta 3 Meses Canais Premium

para novos clientes TV, na adesão ao débito direto e fatura electrónica

€ 25,49

€32,99 após 24º mês

€ 37,49

€44,99 após 24º mês

€ 45,49

€57,99 após 24º mês

Até € 20/mês de desconto
EXCLUSIVAS PARCERIA+

€ 60 em MEO VideoClube (5)

(1)

MEOBOX DVR Full HD 24 meses

MEO

VANTAGENS DE ADESÃO

200 canais
(2)

em todas as TV’s com MEOBox

Oferta de 2 Mensalidades
(10)para novos clientes TV, na adesão ao débito direto e fatura electrónica

Oferta Instalação e Ativação


