
Pacotes Net Net móvelTelefone

NOS Quatro ilimitado

NOS Cinco 100Mbps

100Mbps

100Mbps

5GBilimitado

-

-

30 Mbps
NOS Quatro Light ilimitado

-NOS Três ilimitado

ilimitado

-

- -

-

-

-NOS Dois

Telemóvel

Chamadas e SMS grátis
para todas as redes e
500MB net por cartão

2 cartões

2 cartões

2 cartões

1 cartão

1 cartão

Chamadas e SMS grátis
para todas as redes

200MB net por cartão

Chamadas e SMS grátis
para todas as redes

200MB net por cartão

500 minutos ou
SMS grátis para
todas as redes

150 minutos ou
SMS grátis para
todas as redes

Iris  100 Megas
500MB móvel 5GB

Iris  100 Megas
200MB móvel

Iris  30 Megas
200MB móvel

Iris ilimitado móvel

Digital HD móvel

Iris Light
100 Megas

Televisão

156 canais 

Inclui 126 canais base e
€5 em Serviços Adicionais

(30 canais em packs de canais)
Inclui box com 500 horas de gravação

166 canais 

Inclui box com 500 horas
de gravação. Inclui 126 canais base

e €7,50 em Serviços Adicionais
(todos os packs de canais)

126 canais 
Inclui box com

20 horas de gravação

126 canais Inclui box sem gravação

156 canais 

Inclui 126 canais base e
€5 em Serviços Adicionais

(30 canais em packs de canais)
Inclui box com 500 horas de gravação

126 canais 
Inclui box com

100 horas de gravação

. Até €60 em alugueres de Videoclube

. Telefone sem fios
Cartão NOS
. O cartão que lhe dá mais vantagens.
Leve 2 bilhetes pelo preço de 1 nos Cinemas NOS.

NOS wi-fi powered by Fon
. Wi-fi fora de casa em mais de 700.000 hotspots 
em Portugal e mais de 13 milhões no mundo inteiro.

Gravação automática
. Grave automaticamente os programas
dos últimos 7 dias em 80 canais.

Para conhecer melhor as condições destas ofertas:
1. Contacte a linha de apoio a parcerias:
   800 99 00 99
2. Indique a associação a que pertence:
     Grupo Desportivo Parlamentar
3. Mencione o código ”NOS Parceria DC”

Chamada gratuita de qualquer rede fixa ou móvel.
Dias úteis das 9h00 às 23h00 e sábados das 11h00 às 21h00

Ofertas adicionais Vantagens

A ZON e a Optimus mudaram.
Agora são NOS.

Ofertas exclusivas
para associados
Descontos até €20 por mês. Ligue 800 99 00 99

Condições em vigor em novembro de 2014, sujeitas a alteração:
• Telemóvel inclui 2.000 min e 2.000 SMS por mês. Possibilidade de adicionar um terceiro e quarto cartão de telemóvel com mensalidade de €7,50 
cada. • Atuais clientes não Iris recebem a oferta de €20 em aluguer Videoclube na adesão aos pacotes com BOX 2.0 (Iris). • Oferta do telefone sem 
fios válida para novas adesões ao serviço de telefone. • Envio antecipado do cartão NOS válido para novos e atuais clientes que adiram a pacotes 
IRIS com 100 Megas de internet. • Envio até um mês após a data de ativação do pacote. • Se reside no Arquipélago da Madeira, ligue 16130 de 
segunda a sábado, das 8h30 às 21h30, domingos e feriados das 8h30 às 18h00, ou através do e-mail parcerias@nosmadeira.pt


