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TELEVISÃO* 

Com todas as funcionalidades avançadas 

Fibra: 120 canais 

ADSL: 115 canais 

Satélite: 65 canais  

 

INTERNET 

As melhores velocidades com tráfego ilimitado: 

Fibra: 100Mbps de velocidade garantida 

ADSL e Satélite: até 24Mbps 

 

TELEFONE  

Chamadas ilimitadas  para redes fixas nacionais  

e internacionais 

 

TELEMÓVEL  

2 cartões de telemóvel com SMS e chamadas 

ilimitadas para todas as redes móveis e fixas 

nacionais , e 200MB/mês de Internet  

€65,03 
mês 

1ª Mensalidade €65,03 

Ativação e Instalação na Fibra e ADSL; 

50% na ativação e instalação no Satélite 

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

telemóvel portado (limitado a 2 nºs) 

€28 ,46 na adesão à Fatura Eletrónica 

e ao Débito Direto 

€28,46 na adesão à Fatura Eletrónica e ao 

Débito Direto 

Desconto €4,07/mês até ao 24º mês 

 Upgrade de Canais durante 24 meses * 

OFERTAS 

* Possibilidade de upgrade para 170 canais de TV na Fibra e ADSL, e para 90 canais no Satélite mediante a subscrição do Pack Canais MEO Total (€4,07/mês). O upgrade deve ser feito diretamente na MEO Box, a partir da opção "Gerir Canais".  
** Possibilidade de adquirir até 2 cartões adicionais de telemóvel por um valor mensal de €6,10/cada; 
(1) Inclui chamadas ilimitadas 24h/dia para as redes fixas nacionais (números começados por 2) e chamadas internacionais das 21h às 09h para 30 países. 
 Conheça as condições e Política de Utilização Responsável.  
(2)      Conheça aqui o tarifário para comunicações internacionais, MMS e videochamada e Politica de Utilização Responsável 
(3)  Tráfego mensal de internet no telemóvel para utilização em território nacional e partilhável entre equipamentos com MultiSIM (€4,07/mês/cartão). Poderá aumentar o plafond (200MB) escolhendo um dos seguintes pacotes com plafond 

adicional: IT Light (200MB)  €2,43; IT Super (500MB): €4,06; IT Super Plus (1GB):  €8,12; IT Ultra (5GB): €14,63; Ilimitado: €19,94 (Política de Utilização Responsável 15 GB; inclui MultiSIM). Após exceder o tráfego incluído no pacote, serão 
consumidos os 200 MB incluídos no M4O. O tarifário IT Diário (€0,90/dia com 30MB incluídos) é aplicado após esgotar o plafond (base ou adicional + base). Os blocos de taxação são de 10kB e o tráfego não utilizado não transita para o 
período seguinte. 

No MEO ADSL é necessário MEOBox DVR Full HD (€0/mês durante 24 meses para novos clientes). Pode solicitar uma 2ª MEOBox Full HD (€2,93/mês). 
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 SATÉLITE, poderá comprar  a MEO Box Satélite HD por €64,23, ou alugar por €2,85/mês  Caso pretenda optar pela MEO Box Satélite DVR Full HD, poderá alugar por €4,47/mês.  
Condições válidas para novas adesões e por um período de fidelização por 24 meses. 

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.  
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