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MEO REDE MÓVEL – TARIFÁRIOS ANTERIORES NET MÓVEL (PC OU TABLET) 

PRÉ-PAGOS  
 

TARIFÁRIO CARREGAMENTO 
PUR Roaming 

(GB) 

ENJOY 30GB (1) €15,00 = 15 dias 13,6 

ENJOY TODO O TRÁFEGO INCLUÍDO (2) 

€15,00 = 15 dias 
€20, 00= 20 dias 
€30,00 = 30 dias 
€50,00 = 50 dias 

na 

Os preços indicados incluem IVA à taxa legal de 23%. 
 
(1) Adesões até 07/2020 
Após esgotar plafond ou atingir a validade do carregamento, o cartão ficará barrado, não sendo possível a utilização 
da Internet Móvel. 
Plafonds válidos em território nacional e em roaming no Espaço Económico Europeu (EEE) e Reino Unido. Em roaming 
nestes países existirá uma Política de Utilização Responsável (PUR). Esgotada a PUR, o tráfego consumido continuará 
a ser deduzido ao seu plafond nacional, acrescido de €0,0022/MB. 
 
(2) Adesões até 03/2022 
Após atingir a validade do carregamento, o cartão ficará barrado, não sendo possível a utilização da Internet Móvel. 
Plafond válido em território nacional.  
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PÓS-PAGOS  

TARIFÁRIO MENSALIDADE 
PUR Roaming 

(GB) 

BANDA LARGA 5GB (1) €17,50 na 

BANDA LARGA 10GB (1) €22,50 na 

BANDA LARGA 30GB (1) €27,50 25,8 

BANDA LARGA 50GB (1) €27,50  25,8 

BANDA LARGA 7GB (M3/M4) €5,00 4,6 

BANDA LARGA TODO O TRÁFEGO INCLUÍDO (velocidade 10Mbps) (M3/M4) €45,00 40,7 

BANDA LARGA TODO O TRÁFEGO INCLUÍDO (M3/M4) €50,00 45,2 

Os preços indicados incluem IVA à taxa legal de 23%. 

 
(1) As mensalidades apresentadas incluem o desconto de €1 na mensalidade do tarifário que será aplicado enquanto a 

fatura eletrónica permanecer ativa. Para clientes sem fatura eletrónica ativa ao valor da mensalidade apresentada 

acresce €1/mês. Após exceder o Tráfego incluído, a velocidade de acesso será reduzida para 128kB até ao final do mês.  

 

Plafond válido em território nacional e em roaming no EEE e Reino Unido. Em roaming nestes países existirá uma 

política de utilização responsável (PUR). Esgotada a PUR, o tráfego consumido continuará a ser deduzido ao plafond 

nacional, acrescido de €0,0022/MB. 

 

 

 


