Tarifário de Acesso a
Condutas
Novembro 2011

Acesso a Condutas Vodafone

1. Preços dos Serviços prestados no âmbito da Oferta de Acesso a Condutas da
Vodafone
Aos preços aplicáveis aos serviços fornecidos no âmbito desta Oferta acresce o IVA à taxa legal em
vigor.

1.1. Serviço de Informação
Preço para a disponibilização de plantas com os traçados das condutas:
Preço por Planta

76,00 €

1.2. Análise de Viabilidade
Preço para a análise da viabilidade da ocupação das condutas:
Preço por Pedido

600,00 €

1.3. Ocupação.
Preços mensais pela utilização de espaço em condutas:
Preço Mensal de ocupação de espaço em
conduta, por Km e por cm2 de área

18,42 €

Preço Mensal de ocupação de espaço por
PE

2,16 €

Preço Mensal de ocupação de espaço por
PL
Preço mensal de ocupação de espaço por
folga de cabo

4,68 €
3,24 €
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Em que o valor mensal devido por cada ocupação será calculado a partir de:

Tendo em conta que:

1.4. Acesso e Instalação
Trabalhos a realizar pelo Cliente, passíveis de serviços de acompanhamento e supervisão pela
Vodafone:
a) Acesso aos pontos de entrada;
b) Instalação de Cabos nas Condutas;
c) Intervenção nos Cabos instalados nas Condutas;

d) Remoção de Cabos instalados nas Condutas.

(1)

Acesso e Instalação Base

22,00 €

Horário Normal (1)
(Dias úteis das 9:00h ao 12:30h e das 14:00h
às 17:30h. Estão excluídos Sábados,
Domingos, Feriados nacionais e Feriados
concelhios no concelho a que respeitam)

158,00€

Restantes Períodos (1)

270,00€

Valor fixo correspondente a um serviço de acompanhamento com a duração de até 3,5 horas,

que representa simultaneamente os valores de facturação e duração máximos.
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1.5. Remoção de cabos
Os preços aplicáveis para a remoção do cabo do Cliente correspondem aos preços do serviço de
acompanhamento e supervisão dos trabalhos a realizar pelo Cliente para a remoção do seu cabo,
conforme previsto no ponto 1.4.
Não obstante, a remoção do cabo do Cliente poderá ser efectuada pela Vodafone caso o Cliente
não proceda a essa remoção, situação em que o valor a facturar será alvo de orçamentação caso a
caso.

1.6. Disposições gerais
Esta oferta poderá ser revista pela Vodafone em qualquer momento, devendo a Vodafone dar, aos
Clientes que usufruem da mesma, um pré-aviso de 30 dias face à entrada em vigor do novo
preçário.
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