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PORTUGAL JÁ TEM 1 MILHÃO DE HOTSPOTS NOS Wi-Fi
Nove anos depois de ter sido lançado, o serviço NOS Wi-Fi atingiu o marco histórico de 1
milhão de hotspots reforçando o seu posicionamento de maior rede Wi-Fi no nosso País.
Há quase uma década que os clientes NOS contam com um serviço de internet fora de casa gratuito,
de fácil acesso e sem limite de tempo com os hotspots NOS Wi-Fi.
Mais de 100 mil utilizadores navegam mensalmente na rede NOS Wi-Fi que ultrapassou 1 milhão de
hotspots em todo o território de Portugal Continental e Ilhas. O serviço está igualmente disponível em
20 países e mais de 20 milhões de hotspots da rede FON em todo o mundo.
“1 milhão de hotspots NOS. É como estar em casa, em todo o lado” é o mote deste marco na história
do Wi-Fi em Portugal.
A NOS aproveita este momento para anunciar três mudanças que pretendem simplificar ainda mais a
utilização do serviço:
O acesso passa a ser com os dados do registo na “Área de Cliente”, como acontece com todas as
apps NOS.
A experiência de autenticação e acesso para iPhone e iPad foi melhorada com uma nova versão iOS
da app NOS Wi-Fi. O acesso ao serviço passa, assim, a estar disponível através da rede
NOS_WIFI_FON ou através das app Android e iOS. Ou seja, sempre que o cliente esteja junto a um
hotspot recebe uma notificação para se ligar diretamente.
Por fim o nome da maior rede de hotspots do País deixará de ser FON_ZON_FREE_INTERNET,
mudando para NOS_WIFI_FON, mantendo todas as características e dados de acesso.
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Para os clientes que não têm internet fixa da NOS o serviço também está disponível através da
compra de passes navegação a partir de 1 hora a 2€, até 30 dias por 24,90€. Para aceder basta
ligar-se diretamente a um hotspots da rede NOS_WIFI_FON e no portal escolher uma das
modalidades.
Aceda AQUI para consultar o mapa de hotspots NOS Wi-Fi.
Sobre a NOS
A NOS é o maior grupo de comunicações e entretenimento em Portugal. Oferece soluções fixas e móveis de
última geração, televisão, internet, voz e dados para todos os segmentos de mercado. É líder na TV por
subscrição, em serviços de banda larga de nova geração e na distribuição e exibição cinematográfica em
Portugal.
No mercado empresarial posiciona-se como uma alternativa sustentada nos segmentos Corporate e Mass
Business, oferecendo um portefólio alargado de produtos e serviços, com soluções à medida de cada setor e
de negócios de diferentes dimensões, complementando a sua oferta com serviços ICT e Cloud.
A NOS está no principal índice bolsista nacional (PSI-20), conta com mais de 4,4 milhões de clientes móveis,
1,6 milhões de clientes de televisão, 1,7 milhões de clientes de telefone fixo e 1,2 milhões clientes de internet
de banda larga fixa.
http://www.nos.pt/institucional
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