
Parcerias NOS

Uma parceria com vantagens exclusivas para si

+ Próximo
Linha exclusiva de

atendimento personalizado

800 99 00 99

+ Poupança 
Desconto de €5/mês

em pacotes

+ Entretenimento 
Oferta de 24 meses

Preços com IVA incluído. Condições válidas para novas adesões, ou para clientes atuais elegíveis, até 31 de agosto de 2022, por um período de fidelização de 24 meses.
Pacotes de entrada NOS 3 e NOS 4 não estão abrangidos pelos €5 de desconto. Não acumulável com outras ofertas de adesão.

Condições exclusivas apenas disponíveis na linha 800 99 00 99 dias úteis 9h-21h

Se já é cliente NOS, ligue-nos e descubra como melhorar o seu pacote

Junta-te à Família

Adere a um pacote NOS
com 12 meses de Disney+ incluídos

Campanha promocional válida até 30 de setembro para novos clientes NOS. Oferta de 12 meses Disney+ disponível na adesão ao Pacote NOS4, com 500Mbps, 180 canais, com Box TV UMA. 
Oferta 12 meses Disney+ ficará disponível para redenção na App NOS, após boa cobrança da primeira fatura. Oferta não acumulável com outras ofertas em vigor.

Preço válido para adesão com débito direto e fatura eletrónica. Sabe mais em 800 99 00 99.



Box UMA TV 4K

Box UMA TV 4K  + 6 meses SPORTTV

€29,99 €24,99/mês (1)

€38,99 €33,99/mês

Net 200Mbps

Net 500Mbps

Box UMA TV 4K  + 3 meses SPORTTV 1 Cartão Móvel  4GB

1 Cartão Móvel  10GBBox UMA TV 4K  + 6 meses SPORTTV

€54,99 €49,99/mês

€57,99 €52,99/mês

Net 200Mbps

Net 500Mbps

Pacotes
Box UMA TV 4K  + 6 meses SPORTTV 1 Cartão Móvel  50GB

1 Cartão Móvel  Sem limites  10MbpsBox UMA TV 4K  + 6 meses SPORTTV

€66,99 €61,99/mês

€70,99 €65,99/mês

Net 500Mbps

Net 1Gbps

Chamadas incluídas. Fale sem preocupações, com chamadas grátis para redes fixas nacionais durante 24 horas e para 50 destinos internacionais, 
das 21h às 9h, nos dias úteis e durante os feriados nacionais e fins-de-semana.

Os preços dos pacotes NOS 3 e NOS 4 incluem desconto da parceria e desconto mensal em troca da oferta da 1.ª mensalidade.

(1) Preço inclui desconto de parcerias e desconto de €8/mês durante 6 meses, após os quais a mensalidade passa para €32,99.

Pacotes NOS Fibra com desconto €5/mês

dias de
net móvel

Pacote NOS

30=

Leve net
para todo o lado
Na adesão a um pacote NOS, oferta 
de internet móvel durante 30 dias

Campanha promocional válida de 1 de julho a 31 de agosto de 2022 para novas adesões a pacotes NOS 4 e NOS 3, no âmbito das Parcerias NOS. Preço mínimo dos últimos 30 dias 
do cartão Kanguru de oferta = €30. Limitado ao stock existente. Pressupõe adesão a fatura eletrónica e débito direto. Sabe mais em 800 99 00 99.

Abre a porta ao novo alarme inteligente
Desde €34,99

Oferta exclusiva Parcerias 

Câmara de vídeo interior
€5
Grátis



Canal Exclusivo NOS Studios
Da comédia à ação, do drama à animação, do romance ao terror, o 
NOS Studios é o canal para toda a família e só dá grandes filmes

Leve a televisão para todo lado, grátis
Com a App NOS TV veja dentro e fora de casa, os melhores canais 
e as funcionalidades da sua TV, das gravações automáticas ao 
Videoclube

Bilhetes a dobrar nos Cinemas NOS
Com o Cartão NOS pode comprar 2 bilhetes pelo preço de 1 e, 
se for sozinho, oferecemos um menu com pipocas e bebidas

Descontos especiais em smartphones
Com o programa Especial Clientes NOS, quem é especial tem 
descontos exclusivos em smartphones com oferta de 15GB de net 
e do 1.º mês de seguro

Mais vantagens por estar connosco

Rede móvel 5G de última geração
Preparada para o futuro das telecomunicações e com 
funcionalidades inovadoras como chamadas e dados em 
simultâneo, chamadas por Wi-Fi e voz HD

A rede 5G mais rápida de Portugal
Resultado baseado na análise da Ookla® de dados do Speedtest 
Intelligence® do 1º ao 2º trimestre de 2022. As marcas comerciais 
Ookla® são usadas sob licença e reprodução autorizada.

Parcerias NOS


