Outros Preços
Preços incluem IVA a 23%
Ativação
Portabilidade

GRÁTIS
Mensalidade

Nota: A portabilidade do número fixo de outro operador para a MEO é gratuita.
Aluguer do Telefone

Mensalidade

€ 2,99

Notas:
(1) O preço do aluguer de telefone inclui as atividades de reparação/manutenção do telefone e a sua eventual substituição em caso de avaria.
(2) Na situação de furto do telefone com fios de aluguer e se após 15 dias úteis da data da participação do furto não for apresentado um comprovativo
do referido furto será faturado ao cliente o valor do equipamento que é de € 29,48.

Restabelecimento do acesso

Preço único

€ 17,5

Notas:
(1) Inclui restabelecimento do acesso após suspensão por não pagamento.
(2) No caso de restabelecimento após suspensão por não pagamento haverá lugar a juros de mora de acordo com taxa legal em vigor. A MEO poderá
ainda cobrar uma taxa adicional de cobrança fora de prazo até € 5,00.

Avarias de equipamento de cliente /
deslocações de técnico

Preço único

€ 40,0

Notas:
(1) Se a satisfação dos trabalhos requisitados obrigar a mais do que uma deslocação, por motivos da responsabilidade do cliente serão devidas tantas
tarifas de deslocação quantas as deslocações efetuadas. É devida, também, quando por avaria na instalação de um cliente e após a deslocação de
pessoal, se verifique ser a avaria em equipamento cuja manutenção é da responsabilidade do cliente.
(2) Em caso de reparação de equipamento ou rede de cliente, poderá acrescer valor de material, a orçamentar ao cliente, com a sua aceitação expressa.

Alteração de Titular na mesma morada

Preço único

GRÁTIS

Alteração de Número

Preço único

€ 16,57

Pedido pontual de detalhe de
comunicações

€ 3,08

Detalhe de comunicações fixas na fatura
em papel

Mensalidade

€ 0,50

Suspensão temporária

Mensalidade

€ 11,54
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Preços incluem IVA a 23%

Serviço de Telegramas Nacionais – 1583
1º bloco até 180
carateres

Bloco adicional de 90
carateres

Pedidos por telefone ou fax

€ 6,40

€ 1,66

Pedidos por Internet

€ 5,72

€ 1,54

Telegramas simples entregues em Correio Azul (1)

Telegramas Nacionais Exclusivos (2) solicitados por telefone ou fax

Telegramas Nacionais urgentes entregues no próprio dia (3)
Telegramas Nacionais Exclusivos (3) solicitados por telefone ou fax,
urgentes, entregues no próprio dia

€ 14,15 - preço único

€ 17,22

€ 3,69

€ 31,37 - preço único

Notas:
(1) A taxa base inclui o endereço, sem limite de palavras, e o 1º bloco de palavras.
A taxa adicional aplica-se a cada bloco adicional ao primeiro, com um máximo de 90 carateres, para continuação de texto.
(2) São telegramas especiais, entregues em envelope e papel a cores, de acordo com cada um dos temas, tornando a mensagem mais agradável. Estão
disponíveis para situações de felicitações (laranja), parabéns (verde) e condolências (cyan).
(3) Telegramas entregues em mão no próprio dia até às 22h00, apenas na área de Lisboa, desde que rececionados nos dias úteis até às 18h00.
Cópias de Telegramas: € 2,89 enviada por fax, € 3,69 enviado por correio
Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros nº 66-A/2013, publicado a 18 de outubro de 2013, o serviço telegráfico (telegramas) desde 31 de
janeiro de 2014 deixou de se revestir da natureza de serviço público, cessando assim a obrigação legal de prestação deste serviço por parte da PT
Comunicações.

Desde 1 de fevereiro de 2014, o serviço telegráfico, continua a ser prestado nas condições constantes da oferta comercial.

Preços incluem IVA a 23%

Serviço de Telegramas Internacionais - 1583

Destinos Internacionais

Por telegrama

Por palavra (1)

€ 11,69

€ 0,62

Notas:
(1) O total de palavras inclui as palavras do texto e do endereço de destino.

Página | 2/3

CASA M FIXO

Última Atualização: 21/12/2017

Página | 3/3

