
Especializada em servir grandes empresas, a ONI coloca
a sua experiência ao serviço de todas as empresas, 
independentemente da dimensão ou requisitos de cada 
negócio.

As soluções de PME NET+VOZ e PME TV disponibilizam 
serviços de Internet, Telefone e TV, concebidos para 
responder às necessidades específicas de diferentes setores 
de atividade.

PME NET+ VOZ e PME TV integram o portfolio de soluções 
PME ONI e conjugam o conhecimento único da ONI a servir 
clientes empresariais, com a capacidade tecnológica da 
Cabovisão, tirando partido da sua estrutura acionista comum.

Integra Voz e Dados de uma forma simples e rápida Integra Voz, Dados e TV a preços competitivos
Sabemos que cada negócio tem necessidades específicas 
de internet e voz. Procuramos colaborar no aumento da 
agilidade, eficiência e produtividade e oferecemos um 
conjunto de opções que respondem às necessidades dos 
nossos clientes.

Sabemos que os conteúdos televisivos são valorizados e 
constituem um fator diferenciador para o sucesso do 
negócio dos nossos clientes. Tendo como base 
comunicações de voz e internet, este pacote oferece-lhe 
conteúdos televisivos aos melhores preços.

INTERNET
• Velocidades até 120Mbps
• Tráfego ilimitado
• Até 150MB alojamento Web

VOZ
• Chamadas gratuitas Rede Fixa Nacional
• 1000 minutos, 55 destinos Fixos Internacionais
• 60 minutos Rede Móvel Nacional

INTERNET
• Velocidades até 120Mbps
• Tráfego ilimitado
• Até 150MB alojamento Web

VOZ
• Chamadas gratuitas Rede Fixa Nacional
• 1000 minutos, 55 destinos Fixos Internacionais
• 60 minutos Rede Móvel Nacional

TV
• Até 94 canais com acesso a canais em alta definição 

(HD) e canais exclusivos
• Acesso opcional a canais Premium

PME.ONI.PT

PME NET + VOZ PME TV

SAIBA COMO AS NOSSAS OFERTAS PODEM 
AJUDAR NOS SEUS DESAFIOS DE NEGÓCIO!



PME.ONI.PT

Desde €14,99/mêsPME NET + VOZ

Desde €15,99/mêsPME TV

OFERECEMOS

NOTAS:

(1) Sagem fast 3184 eMTA com wireless e Switch 4 Gbe + 2 POTS ou NETGEAR eMTA com wireless e Switch 4 Gbe + 2 POTS.
(2) Chamadas 24h/dia para a rede fixa nacional (números começados por 2 e 3) a qualquer hora e dia da semana, com níveis de utilização característicos de clientes empresariais a quem este serviço 
se destina. 
(3) Os minutos não utilizados não transitam para o mês seguinte. Ultrapassado o limite dos minutos incluídos, por canal de voz, as comunicações são faturadas de acordo com o tarifário em vigor. 
(4) Fidelização 24 meses. O incumprimento do contrato por parte do cliente implica o pagamento das mensalidades vincendas do serviço até ao termo da fidelização acordado e dos valores das 
ofertas atribuídas na adesão (ativação, instalação, portabilidade e telefone com fios). 
(5) A instalação da Box Digital só é permitida na subscrição do Aditivo TV para acesso ao Básico Digital. 
(6) Mensalidade da Box Digital Thomson HD DVR. Consulte em http://pme.oni.pt outros equipamentos disponíveis.

A todos os valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor.

CONTACTOS
LINHA DE APOIO PME NET+ VOZ e PME TV: 16803*
*Dias úteis 9h-19h (comercial e informações). 24x7 (técnica). Rede fixa: Chamadas gratuitas. Rede móvel: 0,30€ (taxação ao sg após 1° min.).
   O valor indicado inclui IVA à taxa legal em vigor.

30/3Mbps

60/6Mbps

120/10Mbps

PME 30 NET+VOZ

PME 60 NET+VOZ

PME 120 NET+VOZ

Aditivo Telefone (opcional)

30 cxs. correio | 6 GB/cada 
100MB alojamento Web

30 cxs. correio  | 30 GB/cada 
150MB alojamento Web

NET
(download /upload - serviços incluídos)

VOZ

Chamadas gratuitas
Rede Fixa Nacional (2)

+
60 min. Rede Móvel Nacional (3)

+
1000 min. 55 destinos

Rede Fixa Internacional (3)

2ª Linha 
(mesmo Plano Voz)

MENSALIDADE(4)

€ 24,99

€ 34,99

€ 39,99

€ 5,00

MENSALIDADE
PROMOCIONAL

(primeiros 3 meses)

€ 14,99

€ 24,99

€ 29,99

30/3Mbps

60/6Mbps

120/10Mbps

34 canais
analógicos

94 canais 

Box Digital

PME 30 TV

PME 60 TV

PME 120 TV

Aditivo Telefone (opcional)

Aditivo TV (5) (opcional)

30 cxs. correio | 6 GB/cada 
100MB alojamento Web

30 cxs. correio  | 30 GB/cada 

150MB alojamento Web

NET
(download /upload - serviços incluídos)

VOZTV

Chamadas gratuitas
Rede Fixa Nacional (2)

+
60 min. Rede Móvel Nacional (3)

+
1000 min. 55 destinos

Rede Fixa Internacional (3)

2ª Linha 
(mesmo Plano Voz)

MENSALIDADE(4)

€ 30,99

€ 39,99

€ 44,99

€ 5,00

€ 5,00

€ 2,23 (6)

MENSALIDADE 
PROMOCIONAL

(primeiros 3 meses)

€ 15,99

€ 24,99

€ 29,99

INSTALAÇÃO + ATIVAÇÃO + PORTABILIDADE + TELEFONE C/ FIOS + IP FIXO + EQUIPAMENTO (1)

+ ANTIVÍRUS | ANTISPAM: Net Secure gratuito durante 30 dias (3 licenças)


