Call & Surf

Freedom

24

49.–

69.–

Taxa mensal
(CHF)

Incluido

Chamadas gratuitas para
a rede fixa suíça

Chamadas gratuitas na
rede fixa suíça à noite

1

(por mês)

Aluguer de linha
DSL max. 10000/1000

Serviços incluídos

Router WLAN

Chamadas

5

Gratuito

2

3

Gratuito

na rede fixa e móvel da
TalkTalk na Suíça

Chamadas
na rede fixa suíça

07.00-19.00:

19.00-07.00:

0.07

Gratuito

Chamadas

Gratuito

1

0.39

para redes móveis suíças

Duração mínima do contrato

1

4

12 meses

(1) As chamadas estão limitadas em 500 min. por período de facturação. Depois, as chamadas serão taxadas a CHF 0.07 por min. Os minutos de conversação não podem
ser acumulados para o período de facturação seguinte. (2) No caso de cancelamento do contrato, o modem deverá ser devolvido. Caso contrário será cobrada uma taxa de
CHF 99.–. (3) As chamadas estão limitadas em 1000 min. por número de cliente por período de facturação. (4) A rescisão do contrato deverá ser efectuada 30 dias antes
de terminar o prazo. A TalkTalk irá cobrar uma taxa de CHF 300.– caso o cliente não cumpra o prazo de rescisão do contrato. (5) Consumo mínimo suplementar de CHF
9.90/período de facturação.
Taxação: Os preços por min. estão em CHF e já incluem IVA. Concebido apenas para uso normal particular. O tarifário é válido para uma conexão analógica ou ISDN (3
números). Com ISDN, apenas o número principal a ser portado. SMS não-disponível a partir da linha fixa. A velocidade DSL efectiva depende da sua linha telefónica (por
exemplo da distância com a próxima central telefónica) e poderá ser inferior à velocidade indicada. Taxação de CHF 0.10 por impulso. Nas chamadas sujeitas a cobrança
será facturada uma taxa de conexão de CHF 0.10 por chamada. Os chamadas internacionais, serviços premium e chamadas para números especiais (ex.: 08xx, 090x,
18xx, 058) serão facturados. Caso seja necessário solicitar um electricista para activar o serviço, ser-lhe-á facturada uma parte do custo total no valor de CHF 90.–, que
devem ser pagos antecipadamente. O envio de uma factura por correio implica um custo de CHF 3.– por factura. Os custos do pagamento nos balcões dos correios serão
facturados posteriormente. Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.
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