Mobile 5 Plus

Plano tarifário
Minutos grátis na Suíça

1000 min.(1)

Minutos grátis para o estrangeiro

1000 min.(1)

Da Suiça para o estrangeiro: UE, EUA, Canadá,
Liechtenstein e Noruega

SMS grátis na Suíça

100 SMS(1)

Chamadas para todas as redes suíças

0.25/min.

Internet móvel

5 GB(2)

Dentro da Suiça, UE, EUA, Canadá, Liechtenstein e Noruega

SMS / MMS

0.15 / 0.50

Duração mínima do contrato

Nenhuma(3)

Taxa de abonamento

59.95

Data Booster
500 MB

Data Booster
1 GB

Data Booster
3 GB

500 MB

1 GB

3 GB

Preço

7.50

15.–

30.–

Activar

Envie uma SMS com
START DATA500MB
para o número 361.

Envie uma SMS com
START DATA1GB
para o número 361.

Envie uma SMS com
START DATA3GB
para o número 361.

Opções de dados(4)
Volume de dados

(1)
As chamadas resp. SMS estão limitadas em 1000 min. na Suiça, 1000 min. para o estrangeiro e em 100 SMS por período de facturação. Após os quais as tarifas standard
aplicam-se. Os minutos de conversação/SMS não podem ser acumulados para o período de facturação seguinte. As chamadas de Talkbox, Roaming e SMS de linha fixa
estão excluídas. (2) Após 5 GB de dados móveis, os dados móveis serão desactivados, a não ser que active o Data Booster. (3) O contrato pode ser cancelado a qualquer
momento por escrito no final do mês seguinte. (4) Os pacotes Data Booster são válidos para o período de faturação atual. O volume de dados não-utilizado expira no fim
de cada período de faturação.
Taxação: Os preços por min. estão em CHF e já incluem IVA. Concebido apenas para uso normal particular. O tarifário é válido para um cartão SIM TalkTalk Mobile.
Taxação de CHF 0.10 por impulso. Nas chamadas sujeitas a cobrança será facturada uma taxa de conexão de CHF 0.10 por chamada. A taxa única de activação é de
CHF 49.– e já inclui o cartão SIM. Serão cobrados adicionalmente os custos de Roaming, chamadas internacionais, serviços premium e chamadas para números especiais
(ex.: 08xx, 090x, 18xx, 058). 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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