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A fibra da Vodafone dá

200 Mbps de velocidade de internet

O mesmo preço por 1 GB (em 

vez de 200 MB) durante 24 

meses

TV Box por €1/mês (durante 24 meses)

+130 canais (em vez de +100 canais) 

(durante 24 meses)

+

Dobro da velocidade (200Mbps) 

da Internet

Planos Vodafone On

€25,90
Durante 2 anos

Tablet/pc

Planos RedTV|NET|VOZ

TelemóvelCasa

€25,90 1.ºnúmero

€9,90 números adicionais

desde

12,99€

O mesmo preço pelo dobro 

da internet durante 24 

meses 

(exemplo: 2GB=>4GB)

Leve o dobro da Net para 

todo o lado
200

1 GB de internet no 

telemóvel por 

número

130
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200 Mb internet; 130 canais; box 
por 1 euro/mês

A Vodafone Portugal tornou-se o primeiro operador de TV no mundo a lançar o serviço de TV para 
smartwatch. Os clientes do serviço de televisão da Vodafone passam, assim, a poder ver em direto, no seu 
pulso, os canais de TV de que mais gostam. 

Nesta fase, o serviço está disponível para o Sony SmartWatch 3 que, para além de ecrã para visualização dos 
canais de TV, pode ser utilizado em substituição do comando de TV ou como um inovador comando por voz. 
Permite ainda a consulta do guia TV ou do catálogo de filmes do videoclube, sem nenhum custo adicional.

A app TV Vodafone para smartwatch, que deve ser instalada para a utilização do serviço, já está disponível no

Google Play, estando previsto o seu lançamento brevemente para outros smartwatches, como o Apple Watch.

O Sony SmartWatch 3 está disponível nas lojas Vodafone, por 199,90€, ou gratuitamente, no âmbito da 
campanha de Protocolos, para aderentes aos pacotes Tv Net Voz com dois números móveis associados.
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Ao telefone

800 91 91 92 - Chamada gratuita
Horário: 10h às 22h, durante a semana e fins de semana.

Esclarecemos dúvidas, recolhemos documentação e agendamos
instalação de internet e TV.

À distância de um click (página online com click-to-call)

http://campanhas.colaboradores.parceiros.vodafone.pt/ind
ex

Esclarecemos dúvidas, recolhemos documentação e agendamos
instalação de internet e TV.



• Campanha válida para novas adesões até dia 30 de Setembro, mediante 
compromisso de permanência de 24 meses.
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