NOS Empresas
NOS RDIS Pro

Detalhe das condições da NOS RDIS Pro

Condições aplicáveis à voz ﬁxa
A solução NOS RDIS Pro inclui uma linha de voz ﬁxa com um acesso básico e 2 canais de voz, aos quais poderá agregar até 10 números
ou extensões. Inclui adicionalmente 4.000 minutos para redes nacionais ﬁxas e móveis com taxação ao minuto.
Poderá contratar até 4 linhas adicionais. Cada linha adicional que contratar inclui um acesso básico com 2 canais de voz, aos quais
poderá agregar até 10 números ou extensões por linha.
No caso de contratar mais que uma linha de voz ﬁxa, os minutos incluídos no total dos tarifários são partilhados por todos os números
ou extensões. Por exemplo, se contratar um pacote RDIS e uma linha de voz ﬁxa adicional, terá acesso a 8.000 minutos para redes
nacionais ﬁxas e móveis a partilhar por todos os números ou extensões associadas.
Depois de atingir o plafond de minutos incluídos começa a ser taxado pelas comunicações que efetua a uma tarifa de €0,08 por minuto.
Comunicações não incluídas: videochamadas, chamadas para números internacionais, chamadas para números ou serviços especiais
e SVA.

Comunicações Off-Bundle: ternacional
As seguintes tarifas aplicam-se às comunicações para destinos internacionais, não incluídas no seu tarifário:

Comunicações Internacionais

Voz

Europa

€0,29

América e África

€0,55

Ásia e Oceânia

€1,38

Satélite

€3,61

Taxação ao minuto.

Condições aplicáveis à internet ﬁxa
A solução NOS RDIS Pro inclui um acesso de internet ﬁxa, com todo o tráfego de internet incluído, e velocidades máximas de download
de 100Mbps e upload de 10Mbps.
A NOS poderá adotar medidas excecionais de restrição da velocidade do serviço de Internet, de forma a evitar o esgotamento da
capacidade da rede, assegurar a sua operacionalidade e segurança e a qualidade da utilização do serviço.
De igual forma, poderão ser acionadas providências restritivas, legal ou contratualmente previstas, em caso de utilização ilícita do
serviço ou de acesso ilícito a conteúdos, ou devido à utilização de aplicações que, pelo seu tipo, natureza ou características, coloquem
em causa a integridade da rede.

