promoção serviço telefónico PT € 10,49 / mês
Mod.C/1000604
Nº Solicitação: _______________________

Canal: _______________________

DADOS DO CLIENTE:
Nome: _________________________________________________________________________________________________
BI ou NC/NIPC:

Nº Cliente:

Nº de Telefone:
Morada: ________________________________________________________________________________________________
Código Postal: __________-______ ___________________________________
INFORMAÇÃO PARA CONTACTO:
Nome para Contacto: _____________________________________________________________________________________
Nº de Telefone:

Telemóvel:

Fax:

E-mail:

Descrição da Promoção Serviço Telefónico PT € 10,49 / mês
a) A Promoção Serviço Telefónico PT € 10,49/mês consiste na oferta do preço de instalação de uma linha telefónica analógica,
na concessão de um crédito mensal de € 5,08 sobre o valor da mensalidade da linha telefónica, durante 12 meses, resultando
um valor de € 10,49, e na subscrição do seguinte plano de preços:
Preço por minuto
Valores com IVA à taxa de 23%
Tarifação ao minuto
Chamadas Locais e Nacionais na rede fixa
Números começados por 2

2ª a 6ª feira: 21h às 9 h
Sábados, Domingos e
Feriados: 0h às 24h

Restantes
horários

Grátis

5,5 cêntimos

Chamadas para redes móveis

30 cêntimos

Às restantes comunicações aplica-se o tarifário base em vigor.

b) A adesão à Promoção Serviço Telefónico PT € 10,49/mês é de € 25 e pressupõe a subscrição, pelo Cliente, do “Formulário de
Adesão a Serviços de Comunicações Electrónicas da PT Comunicações”, caso ainda não o tenha feito.
c) Caso o Cliente solicite a desmontagem ou a mudança de titularidade da linha telefónica instalada ao abrigo desta oferta,
antes de decorrido o período de 12 (doze) meses sobre a data de subscrição, pelo Cliente, do presente formulário, ou solicite a
retirada do plano de preços subjacente*, cessará a concessão do crédito mensal, obrigando-se o cliente a reembolsar a PT
Comunicações no valor correspondente à aplicação da seguinte fórmula:
Reembolso = (Preço de instalação da Linha de rede analógica / 12) x (12-n), em que n representa o número
de meses em que a PT Comunicações prestou o serviço telefónico fixo.
Observações: ___________________________________________________________________________________________
Em caso de não aquisição de telefone, será instalado um telefone com fios, em regime de aluguer, de acordo com o tarifário em vigor.
Isento o pagamento de activação de €25 a clientes sob condições especiais. Todos os preços previstos neste formulário incluem IVA à taxa de 23%. Válido
para clientes residenciais.
(*) Exceptuando-se a migração para o plano Total PT.

Data: _____ / _____ / __________

2011-01-01

___________________________________________________
Assinatura conforme Documento de ID Pessoal

