
1. Contacte a Linha de Apoio a Parcerias 

 

2. Indique que é associado do Grupo Desportivo Parlamentar 

 

3. Mencione o código de Parceria UTWZON 
 

Se reside no Arquipélago da Madeira, ligue 16130 de 2ª a sábado das 8h30 às 21h30, domingos e feriados das 8h30 às 

18h00, ou através do e-mail parcerias@zonmadeira.pt 

CHAMADA GRATUITA ATRAVÉS DE QUALQUER REDE FIXA OU MÓVEL 

DIAS ÚTEIS DAS 9H ÀS 23H, SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS DAS 11H ÀS 21H 

800 99 00 99 

Chamadas e 

  SMS ilimitados. 

TELEMÓVEL 

TELEVISÃO INTERNET 

TELEFONE 

SERVIÇOS 

ADICIONAIS 

VIDEO 

CLUBE 
1º MÊS 

MYZON 

CARD 

VALOR 

MENSAL 
DESCONTO PACOTE VALOR 

FINAL 

116 Canais 

Gravação  

ZON Online 

100 Mb 

ILIMITADO 

APP 

ZONPHONE 
POR CARTÃO 

200 MB  

2  

2 CARTÕES 

OFERTA EXCLUSIVA ATRAVÉS DO 

 OFERTA €60 ZON VIDEOCLUBE  OFERTA TELEFONE S/FIOS  POUPANÇA  ATÉ €175 

OFERTA PARCERIA 

ZON 3i 
116 

CANAIS 
ILIMITADO 

2 

CARTÕES - €60 APÓS 

1 ANO 
€64,99 €49,99 GRÁTIS €15/MÊS 

X12 
- 

FIBRA 30 
116 

CANAIS 

30 

MEGAS 
ILIMITADO - - €60 APÓS 

1 ANO 
€44,99 €39,99 GRÁTIS 

€5/MÊS 

X12 

FIBRA 100 LIGHT 
147 

CANAIS 

100 

MEGAS 
ILIMITADO - €5 €60 IMEDIATO €52,99 €47,99 GRÁTIS 

€5/MÊS 

X12 

FIBRA 100 PLUS 
156 

CANAIS 

100 

MEGAS 
ILIMITADO - €15 €60 IMEDIATO €58,99 €53,99 GRÁTIS 

€5/MÊS 

X12 

FIBRA 100 MAX 
156 

CANAIS 

100 

MEGAS 
ILIMITADO - €25 €60 IMEDIATO €62,99 €57,99 GRÁTIS 

€5/MÊS 

X12 



Condições em vigor em Novembro de 2013, sujeitas a alteração: 

•  Ofertas válidas para novos clientes ZON que adiram a pacotes IRIS através do 800 99 00 99. Oferta da 1ª mensalidade, desconto de 

€5/mês durante 24 meses (FIBRA 30 e 100) ou de desconto até €15/mês durante 12 meses (ZON 4i e ZON 3i) e oferta de €60 em 

alugueres no ZON Videoclube, mediante adesão à fatura eletrónica, débito direto e portabilidade do número telefone fixo (e dois números 

móveis que não sejam Optimus e ZON na adesão ao ZON 4i e ZON 3i).  

•  Oferta de telefone sem fios válida para novas adesões ao serviço PHONE 

•  Atuais clientes não IRIS recebem a oferta de €60 em alugueres Videoclube na adesão aos pacotes IRIS 

•  O envio antecipado do myZONCard é válido para novos e atuais clientes ZON que adiram a pacotes IRIS com 100 Megas de Internet. 

Envio até 1 mês após a data de ativação do pacote 

MAIS DE 10.000 PROGRAMAS PARA VER QUANDO QUISER 

TIMEWARP 

Gostava de ver um filme que passou na televisão há 7 dias ou um 

documentário que deu ontem? Na IRIS é possível. Com o TIMEWARP 

grave automaticamente mais de 10.000 programas de televisão e veja-os 

durante uma semana.  Funcionalidade exclusiva e gratuita para clientes 

IRIS. Disponível em 80 canais. 

MAIS DE 10.000 PROGRAMAS PARA VER QUANDO QUISER 

RESTART TV 

Chegou tarde a casa e o episódio da sua novela ou série preferida já começou? 

Perder o início do que mais gosta de ver faz parte do passado. Na IRIS pode VER DO 

INÍCIO programas que já começaram.  

Funcionalidade exclusiva e gratuita para clientes IRIS. Disponível em 80 canais. 

A MELHOR TELEVISÃO EM TODOS OS ECRÃS 

ZON ONLINE 

Veja televisão onde quer que esteja. A ZON Online é um serviço que 

permite ver televisão em direto, agendar gravações para ver mais tarde, 

e ver filmes do ZON Videoclube. Tudo isto no seu PC, iPad ou iPhone, 

dentro e fora de casa. Serviço exclusivo e gratuito para clientes IRIS. 

LEVE O TELEFONE FIXO CONSIGO PARA TODO O LADO 

APP ZON PHONE 

Com esta aplicação pode fazer chamadas ilimitadas e gratuitas para rede fixas 

nacionais e mais de 50 destinos internacionais. É como se tivesse o telefone fixo 

sempre consigo. Faça e receba chamadas do seu número fixo, quando está fora de 

casa, através do seu smartphone ou tablet. 

INTERNET GRÁTIS FORA DE CASA 

ZON@FON 

Ao aderir a um pacote IRIS tem acesso à ZON@Fon, a maior rede Wi-Fi 

do mundo. Navegue grátis fora de casa em mais de 600.000 locais em 

Portugal e em 12 milhões de hotspots espalhados pelo mundo. 





OFERTA PARCERIA 

MAIO 2013 



•  IRIS - PRODUTO DO ANO 2013 – Eleita pelos consumidores na categoria Serviços 
Triple Play 

 

•  IRIS 4+ –Telemóvel Ilimitado (Voz e SMS) para todas as redes. Ao melhor Triple Play 
do mercado (TV+NET+TELEFONE) junta-se o “P” que faltava - Telemóvel Ilimitado  
 

•  ZON ONLINE – Acesso à emissão de 39 canais, ao Videoclube, ao Guia TV e à 
gravação remota dos programas favoritos no PC ou iPAD - serviço gratuito  

 

•  ZON@FON - Internet grátis em mais de 500 mil Hotspots  em Portugal e 7 milhões 
no Mundo 

 

•  TIMEWARP – Mais de 10.000 programas de televisão emitidos nos últimos 7 dias e 
em 80 canais 

 

•  APP ZON PHONE - Chamadas grátis em qualquer parte, no smartphone ou tablet 
através de Wi-Fi 

 

•  PERSONALIZAÇÃO  DE  SERVIÇOS  - seleção de canais e serviços na sua TV  
 

•  CARTÃO MYZONCARD – Na compra de 1 bilhete, leve 2 bilhetes ou 1 bilhete e um 
menu pequeno de pipocas e bebida.  

 

A MELHOR EXPERIÊNCIA É NA ZON 

•  CHAMADAS E SMS ILIMITADOS NO SEU TELEMÓVEL - novo pacote IRIS 4+ 
 

•  POUPANÇA ATÉ €120 - €5/mês de desconto durante 24 meses 
 

•  OFERTA DA 1ª MENSALIDADE - na adesão a um dos pacotes IRIS 
 

•  OFERTA ATÉ €100 NO ZON VIDEOCLUBE – mais de 19.000 títulos disponíveis 
 

•  OFERTA TELEFONE S/FIOS - o que precisa num telefone de forma fácil e simples 
 

•  OFERTA MYZONCARD - assista aos melhores filmes com condições especiais 
 

•  OFERTA ATÉ €25/MÊS EM SERVIÇOS ADICIONAIS - nos pacotes com net a 100 Mb  
 

•  OFERTA 100 MB MENSAIS - navegue grátis onde quer que esteja 

OFERTA EXCLUSIVA ATRAVÉS 

800 99 00 99 
CHAMADA GRATUITA - REDE FIXA E MÓVEL 

CÓDIGO ADESÃO: UTWZON 

OFERTA PARCERIA - NOVIDADES  



OFERTA PARCERIA 

Condições (em vigor em Maio de 2013, sujeitas a alteração): 
• Ofertas válidas para novos clientes ZON que adiram a pacotes IRIS através do 800 99 00 99. Oferta da 1ª mensalidade, desconto de 

€5/mês durante 24 meses (FIBRA 30 e 100) ou 12 meses (IRIS 4+) e oferta de €60 em alugueres do Videoclube válidos para novos 
clientes ZON, mediante a adesão à fatura eletrónica, débito direto e portabilidade do número de telefone fixo (ou móvel se aderir ao IRIS 
4+). Se aderir apenas à fatura eletrónica e ao débito direto beneficia da oferta da 1ª mensalidade e de €100 em alugueres do Videoclube  

• Oferta de telefone sem fios válida para novas adesões ao serviço PHONE 
• Atuais clientes não IRIS recebem a oferta de €60 em alugueres Videoclube na adesão aos pacotes IRIS e se aderirem ao débito direto e 

fatura eletrónica recebem adicionalmente mais €40 em alugueres Videoclube 
• A atribuição imediata do myZONcard nas adesões a pacotes IRIS com 100 Megas de Internet (enviado 1 mês após ativação dos serviços) 

COMO ADERIR 

1. Contacte a Linha de Apoio a Parcerias - 800 99 00 99 - chamada gratuita 
através da rede fixa ou móvel, todos os dias das 9h às 24h 
 

2. Indique qual a empresa de que é colaborador 
 

3. Mencione o código de Parceria UTWZON 
 

Caso a ativação dos serviços implique a presença de um técnico ZON, será contactado 
para ser agendada a data e a hora da instalação. 

+  

€5/mês 

x 12 

€5/mês 

x 12 

€5/mês 

x 12 

€5/mês 

x 12 

€5/mês 

x 12 



OS MELHORES SERVIÇOS TRIPLE PLAY 

QUALIDADE ZON 

Pelo terceiro ano consecutivo a ZON é considerada a melhor oferta de televisão por 
subscrição em Portugal, tendo este ano ficado também em primeiro lugar nas 
categorias Internet e Telefone Fixo. Quem o diz são os portugueses, no estudo ECSI 
Portugal 2012 - Índice de Satisfação do Cliente.  

SERVIÇOS ZON 

Navegue na Internet até 400 Megas (através de cabo de rede Ethernet CAT5e 
ou CAT6) 
 

Fale sem limites nem preocupações: Telefone com Chamadas Nacionais e 
Internacionais 
 

Tenha mais alcance e velocidade que nunca ao aceder sem fios com Wireless 
N (também compatível com Wireless G) 
 

Ligue a sua impressora ZON HUB e imprima os seus documentos a partir de 
qualquer computador na sua rede (apenas modelos compatíveis)  
 

Ligue uma pen drive USB ou um disco externo ao ZON HUB para partilhar 
conteúdos pela sua rede  
 

Faça streaming dos seus filmes, músicas e fotografias para televisões, consolas 
de videojogos e outros equipamentos compatíveis com UPnP 
 

Navegue gratuitamente fora de casa nos HotSpots ZON@FON em Portugal e 
em todo o mundo  

FUNCIONALIDADES 

NET – EQUIPAMENTOS ROUTER WIRELESS 
 

Permite realizar a instalação dos serviços ZON NET e ZON PHONE, dando acesso à 
maior oferta de produtos de Internet de banda larga do mercado.   



SERVIÇOS ZON 

ZON PHONE – TELEFONE FIXO 

• Chamadas ilimitadas 24 h para todas as redes fixas nacionais  

• Chamadas ilimitadas para 50 destinos* internacionais, segunda a sexta das 21h 

às 9h, fins de semana e feriados 24h  

• Portabilidade do atual número de telefone fixo sem qualquer custo adicional  

• Chamadas grátis no iPhone, iPad ou Android em qualquer parte do mundo  

FUNCIONALIDADES 

Rejeição chamadas anónimas 

Rejeição números indesejados 

Número privado  

PRIVACIDADE 

FALE COM QUEM QUISER CONTROLO DE CUSTOS 

SEMPRE CONTACTÁVEL 

Barramento de chamadas Remarcação Automática Conferência a 3 

Visualização de chamada em espera  

* Redes fixas de África do Sul, Alemanha, Andorra, Austrália, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chile, China, Coreia do 
Sul, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Hong 
Kong, Índia, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Letónia, Liechenstein, Luxemburgo, Macau, Malta, Marrocos, México, 
Noruega, Peru, Polónia, Reino Unido, República Checa, Rússia, Suécia, Suíça, Tailândia, Taiwan, Turquia, 
Vaticano, Venezuela e redes fixas e móveis do Canadá e EUA (inclui os estados do Alaska e do Hawai).  

Voice mail 

Voice mail no e-mail 

Reencaminhamento de chamadas   

• Linha telefónica sem assinatura mensal  

• Controlo de consumos 

• Um único operador de comunicações  

• Valores ao segundo desde o primeiro segundo 

• Modem único para serviço Net e Phone 



ZON MOBILE – TARIFÁRIO Z-SUPER 8 

Com o tarifário Z-Super 8 fale a 8,2 cent/minuto para todas as redes nacionais 
com o carregamento mais baixo do mercado - pague 10€ e receba 15€ de saldo, 
todos os meses.  

Z-Super 8 

Chamadas de Voz 8,20 cênt/minuto 

Chamadas de Vídeo 86,10 cênt/minuto 

Mensagens SMS 8,20 cênt 

Mensagens MMS 39,98 cênt 

SERVIÇOS ZON 

• Saiba o que os seus amigos estão a fazer no Facebbok  

• Veja os últimos videos do Youtube  

• Saiba as últimas do desporto ou da atualidade  

INTERNET NO TELEMÓVEL – ESTEJA SEMPRE ON ONDE QUER QUE ESTEJA 

Valor Mensal Tráfego Incluído Velocidade Download 

Z-WEB 150 €5 150 MB 7,2 Mbps 

Z-WEB 500 €10 500 MB 14,4 Mbps 

Z-WEB 1 GB €15 1 GB 21,6 Mbps 

Nota: Tarifários exclusivos para clientes ZON, limitado a uma adesão por conta de cliente. 



PRÉMIOS EXCLUSIVOS NA LIGA PRIVADA MYZONCARD 

AGORA AINDA MAIS DIVERSÃO PARA TODA A FAMÍLIA 

O myZONcard é o cartão atribuído aos clientes ZON com mais de um ano de 

antiguidade e tem inúmeras ofertas e descontos para si e toda a família 

CINEMA - 2 BILHETES PELO PREÇO DE 1 

MY ZON CARD 

SALDO E EXTRATO 

WIDGETS 

SÃO APLICAÇÕES GRATUITAS QUE PERMITEM ACEDER A CONTEÚDOS 
INTERATIVOS NA SUA TV ATRAVÉS DA ZON BOX 

ADESÃO À 

FATURA ELETRÓNICA 

CONSUMOS 

VIDEOCLUBE 

ADESÃO AO 

DÉBITO DIRETO 

CONSULTA DE 

FATURA ELETRÓNICA 

REFERÊNCIA 

MULTIBANCO 

ENTRE OUTRAS… 



IRIS 

MAIS DE 10.000 PROGRAMAS PARA VER QUANDO QUISER 

TIMEWARP 

Gostava de ver um filme que passou na televisão há 7 dias ou um documentário que deu 
ontem?  
 
Na IRIS é possível. Com o TIMEWARP grave automaticamente mais de 10.000 programas 
de televisão e veja-os durante uma semana.   
 
Funcionalidade exclusiva e gratuita para clientes IRIS. Disponível em 80 canais. 

O Vasco Palmeirim explica | Vídeo demonstração 

http://www.youtube.com/watch?v=5naB3G_aQS0&feature=share&list=PLHmzzRecPFMX4L2_EyKGVLuByXREmTAPm
http://www.youtube.com/watch?v=2M0oy0M5Zbw&feature=share&list=PL2EA72E7F6DD90334
http://www.youtube.com/watch?v=2M0oy0M5Zbw&feature=share&list=PL2EA72E7F6DD90334
http://www.youtube.com/watch?v=2M0oy0M5Zbw&feature=share&list=PL2EA72E7F6DD90334


A MELHOR TELEVISÃO EM TODOS OS ECRÃS 

ZON ONLINE 

No PC em zonline.pt |                        iPhone | iPad | O Vasco Palmeirim explica 

25 CANAIS QUE SÓ A ZON TEM 

CANAIS EXCLUSIVOS 

A ZON leva até si 25 canais exclusivos, desde os infantis aos desportivos, passando pelos 
internacionais, de música e generalistas. Só aqui encontra o melhor entretenimento e uma 
programação diversificada que promete agradar a todos. Aproveite, veja o que mais lhe interessa, 
em exclusivo, com a ZON. 

Veja televisão onde quer que esteja. A ZON Online é um serviço que permite ver televisão em direto, 
agendar gravações para ver mais tarde, e ver filmes do ZON Videoclube. Tudo isto no seu PC, iPad 
ou iPhone, dentro e fora de casa. Serviço exclusivo e gratuito para clientes IRIS. 

http://www.zonline.pt/
https://itunes.apple.com/pt/app/zonline/id522815204?l=pt&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/pt/app/zon-online/id471460681?mt=8
http://www.youtube.com/watch?v=soVvCMumVCY&feature=share&list=PLHmzzRecPFMX4L2_EyKGVLuByXREmTAPm


INTERNET GRÁTIS FORA DE CASA 

ZON@FON 

Ao aderir a um pacote IRIS tem acesso à ZON@Fon, a maior rede Wi-Fi do mundo. Navegue grátis 
fora de casa em mais de 500.000 locais em Portugal e em 7 milhões de hotspots espalhados pelo 
mundo. 

O Vasco Palmeirim explica 

LEVE O TELEFONE FIXO CONSIGO PARA TODO O LADO 

APP ZON PHONE 

Com esta aplicação pode fazer chamadas ilimitadas e gratuitas para rede fixas nacionais e mais 
de 50 destinos internacionais. É como se tivesse o telefone fixo sempre consigo. Faça e receba 
chamadas do seu número fixo, quando está fora de casa, através do seu smartphone ou tablet. 

O Vasco Palmeirim explica  

http://www.youtube.com/watch?v=d09K5l3zPUE&feature=share&list=PLHmzzRecPFMX4L2_EyKGVLuByXREmTAPm
http://www.youtube.com/watch?v=d09K5l3zPUE&feature=share&list=PLHmzzRecPFMX4L2_EyKGVLuByXREmTAPm
http://www.youtube.com/watch?v=d09K5l3zPUE&feature=share&list=PLHmzzRecPFMX4L2_EyKGVLuByXREmTAPm
http://www.youtube.com/watch?v=d09K5l3zPUE&feature=share&list=PLHmzzRecPFMX4L2_EyKGVLuByXREmTAPm
http://www.youtube.com/watch?v=31CUPANW1zc&feature=share&list=PLHmzzRecPFMX4L2_EyKGVLuByXREmTAPm


MILHARES DE CONTEÚDOS, GRANDES ÊXITOS DE BILHETEIRA 

ZON VIDEOCLUBE 

Com a IRIS tem acesso ao ZON Videoclube. Aqui encontra mais de 19.000 títulos e centenas de 
estreias todos os meses, para ver quando quiser, a partir de €0,99. Cada aluguer fica disponível 
durante 48 horas e há conteúdos para todos os gostos: ação, drama, comédia, romance, 
animação, terror e as séries mais conhecidas. 

Vídeo de demonstração 

GESTÃO DE SERVIÇOS DIRETAMENTE NA TELEVISÃO 

PERSONALIZAÇÃO 

Na IRIS é o cliente que decide quais os canais e subscrições que quer ter. Alguns pacotes IRIS 
incluem serviços adicionais que podem ser trocados mensalmente por outros de igual valor. Os 
serviços adicionais podem ser pacotes de canais, canais premium ou subscrições do ZON 
Videoclube. Depois é só fazer a combinação que mais lhe agradar de acordo com o seu plafond. 

http://www.youtube.com/watch?v=4O9MwTdG4Ck&feature=share&list=PL2EA72E7F6DD90334
http://www.youtube.com/watch?v=4O9MwTdG4Ck&feature=share&list=PL2EA72E7F6DD90334
http://www.youtube.com/watch?v=4O9MwTdG4Ck&feature=share&list=PL2EA72E7F6DD90334
http://www.youtube.com/watch?v=4O9MwTdG4Ck&feature=share&list=PL2EA72E7F6DD90334


CONHEÇA AQUI OUTRAS VANTAGENS 
IRIS BY ZON FIBRA 

RECOMENDE E FAÇA LIKE NA SUA TELEVISÃO 

FACEBOOK NA IRIS 

Com a IRIS pode partilhar o que gosta e fazer recomendações aos seus amigos do Facebook, 
diretamente na televisão. E sempre que estiver indeciso sobre que programa ver, pode optar por 
seguir as recomendações que os seus amigos fizeram especialmente para si. 
Funcionalidade exclusiva e gratuita para clientes IRIS. 

Vídeo demonstração 

http://youtu.be/IGXGIMYMhZc
http://youtu.be/_rLCiefoSCQ
http://youtu.be/_rLCiefoSCQ
http://youtu.be/_rLCiefoSCQ



