Protocolo Institucional
Ministério de Defesa Nacional
Benefícios e descontos especiais para Antigos Combatentes

O seu NOWO serviço

Internet | WI-FI

Tenha um serviço adequado às suas necessidades,
com a velocidade que precisa e uma utilização sem
preocupações.

Ligue-se a quem mais gosta

Televisão para todos os gostos

Escolha o plano móvel ideal para si

A melhor experiência de TV, em alta definição
e sem canais repetidos

Leve a NOWO TV consigo

Com App NOWO TV, veja o que mais gosta
em qualquer lugar e em qualque ecrã

Fale horas a fio, sem preocupações

Qualidade e cobertura nacional para se
manter ligado ao que mais importa

Equipa especializada para o ajudar

Serviços à sua medida
NOVA BOX ANDROID TV 4K e APP NOWO TV
- Pesquisa por voz o que quer ver
- Aceda às Apps da Google e YouTube ou subscreva as
Apps que mais gosta como o Amazon Prime Vídeo
- Veja os seus canais preferidos em qualquer lugar e ecrã

com a nossa app

ADEUS CANAIS REPETIDOS! OLÁ AOS CANAIS MAIS VISTOS PELOS PORTUGUESES!
Inclui os canais mais vistos
nas diversas temáticas e os
canais nacionais...

Consulte todos os canais em nowo.pt/tv/lista-canais/

Adicione canais de séries
e filmes, animação e
desporto à TVNOWO...

Ainda mais benefícios …

Todos os meses a sua mensalidade converte em descontos
para utilizar em centenas de parceiros a nível nacional.

PLANO DE SAÚDE EXCLUSIVO MEDICARE SILVER
Como nosso cliente oferecemos-lhe este Plano
gratuito que inclui um conjunto de serviços de
saúde e de assistência, com descontos
exclusivos até 30%.

Net Tv Voz

Benefício Antigos
Combatentes

(50% desconto durante 6 meses)

NET 250Mbps + TVNOWO c/box + VOZ

ou
NET 120Mbps + TVFAMÍLIA c/box + VOZ
NET 250Mbps + TVFAMÍLIA c/box + VOZ

15€/mês
30€/mês após o 6º mês

16,25€/mês
32,50€/mês após o 6º mês

Oferta Especial
+3 meses de 50%
desconto
(acumula com
desconto 50%
durante 6 meses, ou seja
9 meses com 50% de
desconto)

Nota: O serviço inclui a Box Android TV 4K + APP NOWO TV e Voz com 9.000 min p/ Rede
fixa nacional e 1.000 min p/ Rede Fixa Internacional

Móvel
Poderá optar por:
•

adicionar o serviço móvel ao serviço Net Tv Voz

•

aderir apenas ao serviço Móvel

Necessita de mais dados? Temos várias opções na oferta comercial

Plano Especial
500MB + 500min/sms

5€/mês
Oferta da 1ª
mensalidade

Condições da campanha
• Campanha disponível para novos clientes.
• Vantagem PARCERIA:
• Serviço Fixo Net Tv Voz (ver slide 5) com oferta extra de 3 meses com desconto de 50% (acumulativa com as ofertas
para novos clientes da oferta comercial em vigor – atualmente é 50% de desconto durante 6 meses);
• Móvel Pós-pago com plano especial de 500MB + 500min/sms por 5€/mês, com oferta da 1ª mensalidade.

Condições:
• Preço promocional mediante fidelização de 24 meses, ativação de Débito Direto e Fatura Eletrónica.

• A adesão ao serviço móvel pode ser feita em conjunto com o serviço fixo ou de forma isolada. O plano Móvel exclusivo
500MB + 500min/sms não pode ser subscrito em conjunto com os restantes planos de 1GB, 3GB, 10GB ou 20GB.
• Necessária entrega de documento comprovativo para aplicação das vantagens da parceria (tbd).

Contactos
• Contactos para apoio
o 2ª a 6ª feira das 9h às 18h
o (+351) 300 504 796
o apoio.protocolos@nowo.pt

• Contactos para adesão
o 2ª a 6ª feira das 10h às 21h e aos sábados e domingos das 10h às 19h
o (+351) 210 850 086
o contratos.protocolos@nowo.pt
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