PROTOCOLO

Vantagens

Tarifário á medida

A oferta tarifária desenhada para a associação dos
Armeiros de Portugal, permite construir um
tarifário:
- preço por minuto a baixo do mercado
- optimizado para as necessidades do utilizador;
- ajustada ao perfil dos utilizadores;
- total controlo de custos.

• Chamadas de voz gratuitas entre cartões da
mesma conta;
• Chamadas a baixo custo para todas as redes
nacionais;
• Consulta, a qualquer momento, do valor
consumido e do saldo recarregável através da
linha 12044 ou do comando *#123#.

Tarifário á medida com duas opções:
Mensalidade (s/IVA)

Tipo de Comunicações

€ 19,95 (266 minutos incuidos)

266 minutos Incluidos para todas as redes
Nacionais a 0,075€

Plafond por cartão

€80 de subsidiação por cartão

Mensalidade (s/IVA)

Tipo de Comunicações

€ 8,00 (100 minutos incuidos)

100 minutos Incluidos para todas as redes
Nacionais 0,08€

Plafond por cartão

€40 de subsidiação por cartão

NOTAS:
A taxação das chamadas é feita em impulsos, sem modulação horária, tendo o primeiro impulso a duração de 60 segundos e os impulsos seguintes a duração
de 30 segundos, com o respectivo fraccionamento do preço por minuto.
O valor de IVA a pagar pelo cliente é calculado sobre o valor total da respectiva factura com arredondamento nos termos da lei em vigor.
Os valores apresentados respeitam a preços por minuto e não incluem IVA.

BlackBerry Curve 8520

Subsidiação para equipamentos:
Qual a melhor solução para o seu negócio?
Equipamentos de última geração e os tarifários mais adequados.
Embarque com a PT Negócios nesta viagem e descubra qual a melhor
opção para si e para o seu negócio.

Exemplo:
Preço de aquisição: 39,14€
Mediante fidelização por 24 meses
no tarifário de voz €19,95 +
Internet no Telemóvel €8,33
A cedência de equipamentos pressupõe um período de vinculação à rede tmn por 24 meses.
Equipamentos limitados ao stock existente.

PVP 199,90€

Saiba tudo sobre os produtos e serviços para o seu negócio
Tagus Space – Rua Teles Palhinha,
Edifício Da Vinci Nº 10 – 2F - 2740-278 Leião – Oeiras
T (+351) 214 213 167 F (+351) 210 435 549 E-mail: pptmnnegocios@principio-positivo-pt

