PARCEIROS
ÁREA:
COMUNICAÇÕES
MEO
Localidade-Nacional
Universo- Associados e familiares diretos.
Requisitos - Cartão de associado e/ou declaração de elegibilidade a atestar a
condição
Contacto Geral:

30/10/2020

A ASPP tem uma Parceria de Vantagens Exclusivas com a MEO.
Caro Associado(a),
Esperamos que se encontre bem.
Aproveite Parceria de Vantagens para Colaboradores e respectivos Familiares,
comece já a poupar!.
Garantimos os maiores descontos mensais, o melhor preço de mercado,
atendimento e acompanhamento personalizados durante os 24 Meses de contrato.
Adira a maior rede de Fibra em Portugal, mais de 5 milhões de casas já têm Fibra
MEO e continuamos a crescer:
Verifique se já tem Fibra na sua residência, ligue grátis do seu telemóvel ou
numero fixo de 2ª a 6ª Feira das 09H00 ás 22H00

800 207 918
EXCLUSIVO
ASSOCIADOS E SEUS
FAMILIARES
Condições de parceria válidas até 31-08-2020 para novos clientes TV Fibra, mediante adesão à fatura eletrónica e
débito direto e fidelização de 24 meses.

JÁ É CLIENTE MEO? INDIQUE-NOS UM FAMILIAR OU AMIGO E CREDITAMOS 30€
NA SUA FACTURA

30/10/2020

MEO PARCERIAS

ADIRA À FIBRA DO MEO
,99
DESDE €29 POR MÊS

TV
NET
VOZ
O melhor serviço de fibra ao melhor preço!

Temos ofertas exclusivas para si!

FALE COM O SEU GESTOR COMERCIAL

PEDRO AZEVEDO LEMOS
927 802 281
pedro-j-lemos@telecom.pt

PACOTES COM TELEMÓVEL
FIBRA

ADSL

€49,99
MÊS

Até 4X Net Móvel

FIBRA

Até 4X Net Móvel

Até 4X Net Móvel

€49,99
MÊS

(1)
mês DESCONTO INCLUÍDO
€7,00

€54,99
MÊS

(1)
mês DESCONTO INCLUÍDO
€10,00

(1)
mês DESCONTO INCLUÍDO
€13,00

200 canais
MEOBox HD incluída

200 canais
MEOBox HD incluída

Até 24|1 Mbps

500 200 |100Mbps

1.000|200 Mbps

Chamadas incluídas (2)

Chamadas incluídas (2)

Chamadas incluídas (2)

3GB
Máxima velocidade da rede
3.500 minutos + 3.500 SMS (3)
5GB +€3/mês | 10GB +€7/mês

3GB
Máxima velocidade da rede
3.500 minutos + 3.500 SMS (3)
5GB +€3/mês | 10GB +€7/mês

3GB
Máxima velocidade da rede
3.500 minutos + 3.500 SMS (3)
5GB +€3/mês | 10GB +€7/mês

200 canais
MEOBox HD incluída

30GB + €7,5/mês €15(4)
Durante 24 meses

30GB + €7,5/mês €15(4)
Durante 24 meses

30GB + €7,5/mês €15(4)
Durante 24 meses

Junte ao seu pacote MEO o 2º, 3º ou 4º cartão de telemóvel por + €13,90/mês, com as mesmas características do 1º cartão. Ao juntar o 2º, 3º ou 4º cartão ao M4 vai duplicar, triplicar ou
quadruplicar o plafond base de internet em todos os telemóveis, durante 24 meses. Aplicável a novas adesões exceto M4 com 500 minutos e cartões MOCHE.

PACOTES SEM TELEMÓVEL

MÊS

€8mês DESCONTO INCLUÍDO
,00

€40,99
MÊS

MÊS

€5 mês DESCONTO DURANTE 9 MESES
,00

€31 ,99

FIBRA

€29,99

FIBRA

FIBRA

NOVIDADE

(1)

€5 mês DESCONTO INCLUÍDO (1)
,00

200 150 canais

200 150 canais

MEOBox HD incluída

MEOBox HD incluída

200 100 | 100 Mbps

500|100 Mbps

1.000|200 Mbps

Chamadas incluídas(2)

Chamadas incluídas(2)

Chamadas incluídas(2)

30GB + €7,5/mês €15(4)
Durante 24 meses

30GB + €7,5/mês €15(4)
Durante 24 meses

150 canais
MEOBox incluída

7GB + €4,96/mês
30GB + €14,88/mês

Durante 24 meses

Durante 24 meses

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES LIGUE GRÁTIS

800 207 918
(dias úteis, das 9h às 20h)

OFERTAS DE ADESÃO: Oferta da 1ª mensalidade MEO (exceto no M3 100 a €29,99/mês); Oferta Canais Premium: A oferta de 3 meses canais premium e requer MEOBox e inclui os canais Caçavision,
Playboy PFC, SET Asia + MAX, DOGTV, Stingray Classica e Jukebox + Karaoke. O canal Playboy requer ativação na MEOBox; Oferta da instalação e ativação.
A adesão aos pacotes e vantagens apresentados implica um período de permanência de 24 meses. A mensalidade dos pacotes inclui um desconto de €1/mês para adesões à Fatura Eletrónica enquanto
esta permanecer ativa. Os pacotes com telemóvel incluem desconto de €20 e os outros pacotes com TV incluem um desconto de €10, aplicável sobre o preço base da mensalidade de cada pacote.
(1) Desconto exclusivo de parceria válido durante 24 meses, para novos clientes TV M4, M3 na adesão à Fatura Eletrónica e ao débito Direto. Valor das mensalidades após 24º mês: M3 500Mbps a
€39,99; M3 1.000Mbps a €45,99; M4 com até 24 Mbps e 3GB a €56,99, M4 com 200Mbps e 3GB a €59,99, M4 com 500Mbps e 3GB a €62,99; M4 com 1.000Mbps e 3GB a €67,99. (2) Inclui chamadas
para as redes fixas nacionais e 1.000 minutos em chamadas internacionais das 21h às 9h para 50 destinos. (3) Minutos e SMS incluídos para redes nacionais (números começados por 2,3 e 9) em
território nacional e em roaming no Espaço Económico Europeu (EEE). Após essa utilização serão taxados a 20 cêntimos/min ou SMS. Não inclui MMS, comunicações para números 760, 808, 707, apoio
a clientes, internacionais e em roaming (não incluídas nos plafonds), que serão cobradas em fatura. Internet no telemóvel (para utilização em território nacional e em roaming no EEE) é taxada em
blocos de 10KB. Após esgotar plafond de internet a utilização diária terá um custo de € 1,99. Em roaming nos países referidos existirá uma Política de Utilização Responsável (PUR) de 1,1GB, 2,2GB e
3,7GB nos plafonds de 2,5 GB/3GB, 5GB e 10GB respetivamente Esgotada a PUR, o tráfego consumido será deduzido ao seu plafond nacional, acrescido de €0,0055/MB. (4) Internet móvel para utilizar
num router, PC ou tablet, em território nacional e em roaming no EEE. No plafond de 30GB em roaming nos países anteriormente mencionados, existirá uma Política de Utilização Responsável (PUR)
de 5,5GB. Esgotada a PUR, o tráfego consumido será deduzido ao seu plafond nacional, acrescido de €0,0055/MB.
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 estão em vigor para novas adesões de clientes consumo parceria até 17-08-2020 e não são acumuláveis com outras campanhas em vigor. IVA incluído à taxa de 23%.

PARCEIROS
ÁREA:
COMUNICAÇÕES
NÓS | VODAFONE

Localidade-Nacional
Universo- Associados e familiares diretos.
Requisitos - Cartão de associado e/ou declaração de elegibilidade a atestar a
condição
Contacto Geral:
Gestor Comercial - Pedro Ferreira
Telemóvel: 933824242
Email: pedro.ferreira@pmcomunicacoes.pt

Benefícios:
A ASPP tem uma Parceria de Vantagens Exclusivas com a Vodafone e
Nós.
• Atendimento personalizado
Ligue e aconselhamos a melhor solução na adesão aos serviços de
telecomunicações com a garantia do melhor preço de mercado.

17/11/2019

PARCEIROS ÁREA
COMUNICAÇÕES
IZZY MOVE/ANTRAL
Localidade-Nacional
Universo- Associados.
Site- Antral: www.antral.pt

Site- Izzy move: www.izzymove.pt
Entre no link. http://www.antral.pt/registo-de-adesao-a-internet-movel-protocolos/

Antes de iniciar o preenchimento, verifique se tem consigo os
seguintes documentos/informações:
1. Cópia do Cartão do Cidadão
2. Comprovativo de morada com menos de 3 meses
3. Nº Sócio e Comprovativo de Associado ASPP-PSP
Após a submeter o formulário, irá receber um email a pedir o envio dos documentos.
Deverá responder a esse *email com a cópia dos documentos solicitados. Sem essa
resposta, o seu processo não será concluído.
*faturacao@izzymove.pt

Solicite a declaração a atestar condição de associado, que deverá ser pedida
através de email para adm.lisboa@aspp-psp.pt ou adm.porto@aspp-psp.pt
Benefícios:

PREÇÁRIO DA INTERNET MÓVEL COM DADOS ILIMITADOS
Modalidades:
1. Cartão de dados ILIMITADOS (mensalidade de €6,00) - Fidelização de 24
meses
2. Cartão de dados ILIMITADOS COM ROUTER (€25,00 de equipamento router
4G + mensalidade de €7,50) - Fidelização de 36 meses
Aos preços apresentados acresce IVA a 23%.

Escolha a rede MEO ou NOS

19/06/2021

