Tarifários YORN não disponíveis para adesão

YORN X (descontinuado a partir de Setembro 2016)
Tarifário

Yorn X 500MB

Yorn X 1GB

Yorn X 5GB

1.000 min/semana
(22cênt./min. após pacote)
2000 SMS / MMS / semana
(7,4 cênt após pacote)
100min / SMS por mês
(36 Cênt./min. e 16
cênt./SMS após pacote)
MMS: 38 cênt

1.000 min/semana
(22cênt./min. após pacote)
2000 SMS / MMS / semana
(7,4 cênt após pacote)
500min / SMS por mês
(36 Cênt./min. e 16
cênt./SMS após pacote)
MMS: 38 cênt

1.000 min/semana
(22cênt./min. após pacote)
2000 SMS / MMS / semana
(7,4 cênt após pacote)
5.000min / SMS por mês
(36 Cênt./min. e 16 cênt./SMS
após pacote)
MMS: 38 cênt

Comunicações Nacionais
Números rede móvel Vodafone

Outras Redes
Internet no Telemóvel
Dados incluídos
Youtube
Apps Incluídas

500MB/mês
N/A

1GB/mês
5GB/mês

5GB/mês
5GB/mês

Instagram, Snapchat, Whatsapp, Skype, iMessage, Facetime, Viber, Vine, Facebook,
Facebook Messenger, Vodafone Call+, Vodafone Message+, Spotify

Música
Acesso gratuito com
streaming incluído
até 31 de dezembro de 2016

Spotify Preemium
Custo Semanal

Valor
€ 1,89
€2,45
Comunicações Internacionais (preço por minuto/mensagem). Valores aplicáveis desde 15 de Maio de 2019
Dias Úteis
Redes móveis e redes fixas da UE, Noruega, Islândia
e Liechtenstein
Redes fixas e móveis do EUA, Canadá; Redes fixas da
Suíça
Redes Móveis da Suíça; Redes fixas e móveis do
resto da Europa, Argélia, Marrocos, Tunísia, Angola,
Moçambique, Cabo Verde, Venezuela, África do Sul,
Austrália, Brasil e Macau
Resto do Mundo
SMS (UE, Noruega, Islândia e Liechtenstein)
SMS (restantes países)
MMS

€3,9

Fins-de-semana e
Feriados Nacionais
23,4 cênt

53,3 cênt.

25,3 cênt.

69,8 cênt.

44,5 cênt.
€ 1,65
7,4 cênt.
28,5 cênt.
49,5 cênt.

- Para manteres o tarifário basta teres o valor da semanada disponível no teu saldo, de 7 em 7 dias. Se não o tiveres na data do débito,
serão retirados do teu saldo 50 cêntimos (€1 no cado do Yorn X 5GB) por dia de atraso, mantendo todas as condições do plano. Se o
teu saldo for inferior a 50 cêntimos (€1 no caso do Yorn X 5GB), ficarás impedido de realizar comunicações (mas poderás recebê-las).
Sete dias depois da data em que o custo semanal deveria ter sido debitado, caso ainda não tenhas saldo para o débito do mesmo,
ficarás impedido de realizar e receber comunicações até teres saldo suficiente para que esse débito seja efectuado. No momento que
o teu saldo passa a ser suficiente para o pagamento do custo semanal, este será debitado de imediato e voltarás a beneficiar de todas
as vantagens do teu plano, mantendo-se depois disso, a data habitual de débito semanal.

Notas
- Taxação ao segundo após o primeiro minuto.
- Preços por minuto/mensagem com IVA incluído. Preços e condições sujeitos a alterações nos termos da lei aplicável.

YORN X II (descontinuado a partir de Setembro 2016)
Tarifário

Yorn X II 500MB

Yorn X II 1GB

500 min/semana
(22cênt./min. para
Vodafone e 36 cênt. para
outras redes após pacote)

1.000 min/semana
(22cênt./min. para
Vodafone e 36 cênt. para
outras redes após pacote)

5.000 SMS /semana
(7,4cênt./min. para
Vodafone e 16 cênt. para
outras redes após pacote)

5.000 SMS /semana
(7,4cênt./min. para
Vodafone e 16 cênt. para
outras redes após pacote)

Comunicações Nacionais

Chamadas para qualquer rede

SMS para qualquer rede
Internet no Telemóvel
Dados incluídos
Youtube
Apps incluídas

500MB/mês
N/A

1GB/mês
5GB/mês

Instagram, Snapchat, Whatsapp, Skype, iMessage, Facetime,
Viber, Vine, Facebook, Facebook Messenger, Vodafone Call+,
Vodafone Message+, Spotify

Valor
€ 1,89
€2,45
Comunicações Internacionais (preço por minuto/mensagem). Valores aplicáveis desde 15 de Maio de 2019
Dias Úteis
Redes móveis e redes fixas da UE, Noruega, Islândia
e Liechtenstein
Redes fixas e móveis do EUA, Canadá; Redes fixas da
Suíça
Redes Móveis da Suíça; Redes fixas e móveis do
resto da Europa, Argélia, Marrocos, Tunísia, Angola,
Moçambique, Cabo Verde, Venezuela, África do Sul,
Austrália, Brasil e Macau
Resto do Mundo
SMS (UE, Noruega, Islândia e Liechtenstein)
SMS (restantes países)
MMS

Fins-de-semana e
Feriados Nacionais
23,4 cênt

53,3 cênt.

25,3 cênt.

69,8 cênt.

44,5 cênt.
€ 1,65
7,4 cênt.
28,5 cênt.
49,5 cênt.

- Para manteres o tarifário basta teres o valor da semanada disponível no teu saldo, de 7 em 7 dias. Se não o tiveres na data do débito,
serão retirados do teu saldo 50 cêntimos por dia de atraso, mantendo todas as condições do plano. Se o teu saldo for inferior a 50
cêntimos, ficarás impedido de realizar comunicações (mas poderás recebê-las). Sete dias depois da data em que o custo semanal
deveria ter sido debitado, caso ainda não tenhas saldo para o débito do mesmo, ficarás impedido de realizar e receber comunicações
até teres saldo suficiente para que esse débito seja efectuado. No momento que o teu saldo passa a ser suficiente para o pagamento
do custo semanal, este será debitado de imediato e voltarás a beneficiar de todas as vantagens do teu plano, mantendo-se depois
disso, a data habitual de débito semanal.

Notas
- Taxação ao segundo após o primeiro minuto.
- Preços por minuto/mensagem com IVA incluído. Preços e condições sujeitos a alterações nos termos da lei aplicável.

YORN W (descontinuado a partir de Abril 2016)
Chamadas Nacionais (preço por minuto)
Comunidade Yorn, Extreme, Up e Red
Números rede móvel Vodafone
Outras Redes
Mensagens Nacionais

0 Cêntimos
22 cênt.
36 cênt.

Comunidade Yorn, Extreme, Up e Red
0 Cêntimos
(SMS e MMS)
Números Rede móvel Vodafone SMS e
2000 gratuitos/semana
MMS
(após 2000/semana – 7,4 cênt.)
Números de Outras Redes SMS
16 cênt.
Números de Outras Redes MMS
38 cênt.
Videochamadas (preço por minuto)
Números Extreme e Yorn Extravaganza
0 Cêntimos
Números rede móvel Vodafone
22 cênt.
Outras Redes
36 cênt.
Internet no Telemóvel
Dados incluídos
200MB
500MB
Custo Semanal
Valor
€ 1,89
€2,45
Comunicações Internacionais (preço por minuto/mensagem). Valores aplicáveis desde 15 de Maio de 2019
Dias Úteis
Redes móveis e redes fixas da UE, Noruega, Islândia
e Liechtenstein
Redes fixas e móveis do EUA, Canadá; Redes fixas da
Suíça
Redes Móveis da Suíça; Redes fixas e móveis do
resto da Europa, Argélia, Marrocos, Tunísia, Angola,
Moçambique, Cabo Verde, Venezuela, África do Sul,
Austrália, Brasil e Macau
Resto do Mundo
SMS (UE, Noruega, Islândia e Liechtenstein)
SMS (restantes países)
MMS

2GB
€4,5

Fins-de-semana e
Feriados Nacionais
23,4 cênt

53,3 cênt.

25,3 cênt.

69,8 cênt.

44,5 cênt.
€ 1,65
7,4 cênt.
28,5 cênt.
49,5 cênt.

- Para manteres o tarifário basta teres o valor da semanada disponível no teu saldo, de 7 em 7 dias. Se não o tiveres na data do débito,
serão retirados do teu saldo 50 cêntimos (€1 no cado do Yorn W 2GB) por dia de atraso, mantendo todas as condições do plano. Se o
teu saldo for inferior a 50 cêntimos (€1 no caso do Yorn W 2GB), ficarás impedido de realizar comunicações (mas poderás recebê-las).
Sete dias depois da data em que o custo semanal deveria ter sido debitado, caso ainda não tenhas saldo para o débito do mesmo,
ficarás impedido de realizar e receber comunicações até teres saldo suficiente para que esse débito seja efectuado. No momento que
o teu saldo passa a ser suficiente para o pagamento do custo semanal, este será debitado de imediato e voltarás a beneficiar de todas
as vantagens do teu plano, mantendo-se depois disso, a data habitual de débito semanal.

Notas
- Taxação ao segundo após o primeiro minuto.
- A tarifa de 0 cênt. é válida até ao máximo de 1000 minutos de chamadas de voz ou vídeo por semana. Poderá usufruir desta tarifa

sempre que tenha um saldo igual ou superior a 1 cênt.
- Preços por minuto/mensagem com IVA incluído. Preços e condições sujeitos a alterações nos termos da lei aplicável.

YORN Power Extravaganza Sem Mensalidade (descontinuado a partir de Abril de 2016)
Chamadas Nacionais (preço por minuto)
Comunidade Yorn, Extreme, Up e Red
Números rede móvel Vodafone
Outras Redes
Mensagens Nacionais

0 Cêntimos
15,8 cênt.
41,4 cênt.

Comunidade Yorn, Extreme, Up e Red
(SMS e MMS)

0 Cêntimos

Números Rede móvel Vodafone SMS
Números de Outras Redes SMS
Todas as Redes MMS
Videochamadas (preço por minuto)
Números Extreme e Yorn Extravaganza
Números rede móvel Vodafone
Outras Redes
Carregamentos Obrigatórios
€5
€10
€15
+€5

1500 gratuitos/semana
(após 1500/semana - 6,1 cênt.)
11,7 cênt.
48,3 cênt.
0 Cêntimos
73,1 cênt.
73,1 cênt.
10 dias
20 dias
30 dias
+10 dias

* Por cada €5 adicionais são concedidos mais 10 dias de prazo até ao próximo carregamento, até um máximo de 120 dias. Em caso de desactivação o saldo remanescente
não será devolvido.
Em caso de atraso de carregamento, ficas impedido de fazer comunicações (mas podes recebe-las) e após 2 dias de atraso, passas também a ter um custo de 50 cêntimos
por dia. Se o teu saldo deixar de ser suficiente para esse débito, o mesmo não será efectuado, mas deixarás de conseguir receber comunicações. Em caso de atraso de
carregamento por mais de 15 dias, o tarifário será automaticamente alterado para o Yorn SMS sem carregamentos obrigatórios. Para o cálculo da data limite para a
realização do próximo carregamento é considerado o valor de cada carregamento individualmente, não sendo acumulado com carregamentos realizados anteriormente.
Considera-se como primeiro dia do prazo atribuído o dia em que se realiza o carregamento, independentemente da hora do mesmo.

Comunicações Internacionais (preço por minuto/mensagem). Valores aplicáveis desde 15 de Maio de 2019.
Dias Úteis
Redes móveis e redes fixas da UE, Noruega, Islândia
e Liechtenstein
Redes fixas e móveis do EUA, Canadá; Redes fixas da
Suíça
Redes Móveis da Suíça; Redes fixas e móveis do
resto da Europa, Argélia, Marrocos, Tunísia, Angola,
Moçambique, Cabo Verde, Venezuela, África do Sul,
Austrália, Brasil e Macau
Resto do Mundo
SMS (UE, Noruega, Islândia e Liechtenstein)
SMS (restantes países)
MMS
-

Fins-de-semana e
Feriados Nacionais
23,4 cênt

53,3 cênt.

25,3 cênt.

69,8 cênt.

44,5 cênt.
€ 1,65
7,4 cênt.
28,5 cênt.
49,5 cênt.

Notas
- Taxação ao minuto.
- A tarifa de 0 cênt. é válida até ao máximo de 2000 minutos de chamadas de voz e 2000 minutos de videochamadas por mês. Poderá usufruir desta
tarifa sempre que tenha um saldo igual ou superior a 1 cênt.
- Preços por minuto/mensagem com IVA incluído. Preços e condições sujeitos a alterações nos termos da lei aplicável.
- Este tarifário não permite transferências de saldo (100Cheta / SOS Transfer)

YORN X 1GB 2014 / Yorn W Study (descontinuado a partir de Janeiro 2015)
Chamadas Nacionais (preço por minuto)
Comunidade Yorn, Extreme, Up e Red
Números rede móvel Vodafone
Outras Redes
Mensagens Nacionais
Comunidade Yorn, Extreme, Up e Red
(SMS e MMS)
Números Rede móvel Vodafone SMS e
MMS
Números de Outras Redes SMS

0 Cêntimos
22 cênt.
36 cênt.
0 Cêntimos
2000 gratuitos/semana
(após 2000/semana – 7,4 cênt.)
500 gratuitos/mês
(após 500/semana – 16 cênt.)
38 cênt.

Números de Outras Redes MMS
Videochamadas (preço por minuto)
Números Extreme e Yorn Extravaganza
0 Cêntimos
Números rede móvel Vodafone
22 cênt.
Outras Redes
36 cênt.
Internet
Dados incluídos
1GB
Custo Semanal
Valor
€ 2,45
Comunicações Internacionais (preço por minuto/mensagem). Valores aplicáveis desde 15 de Maio de 2019.
Dias Úteis
Redes móveis e redes fixas da UE, Noruega, Islândia
e Liechtenstein
Redes fixas e móveis do EUA, Canadá; Redes fixas da
Suíça
Redes Móveis da Suíça; Redes fixas e móveis do
resto da Europa, Argélia, Marrocos, Tunísia, Angola,
Moçambique, Cabo Verde, Venezuela, África do Sul,
Austrália, Brasil e Macau
Resto do Mundo
SMS (UE, Noruega, Islândia e Liechtenstein)
SMS (restantes países)
MMS

Fins-de-semana e
Feriados Nacionais
23,4 cênt

53,3 cênt.

25,3 cênt.

69,8 cênt.

44,5 cênt.
€ 1,65
7,4 cênt.
28,5 cênt.
49,5 cênt.

- Para manteres o tarifário basta teres o valor da semanada disponível no teu saldo, de 7 em 7 dias. Se não o tiveres na data do débito,
serão retirados do teu saldo 50 cêntimos por dia de atraso, mantendo todas as condições do plano. Se o teu saldo for inferior a 50
cêntimos, ficarás impedido de realizar comunicações (mas poderás recebê-las). Sete dias depois da data em que o custo semanal
deveria ter sido debitado, caso ainda não tenhas saldo para o débito do mesmo, ficarás impedido de realizar e receber comunicações
até teres saldo suficiente para que esse débito seja efectuado. No momento que o teu saldo passa a ser suficiente para o pagamento
do custo semanal, este será debitado de imediato e voltarás a beneficiar de todas as vantagens do teu plano, mantendo-se depois
disso, a data habitual de débito semanal.

Notas
- Taxação ao segundo após o primeiro minuto.
- A tarifa de 0 cênt. é válida até ao máximo de 1000 minutos de chamadas de voz ou vídeo por semana. Poderá usufruir desta tarifa
sempre que tenha um saldo igual ou superior a 1 cênt.
- Preços por minuto/mensagem com IVA incluído. Preços e condições sujeitos a alterações nos termos da lei aplicável.

Yorn Power SMS (descontinuado a partir de Fevereiro de 2014)

Chamadas Nacionais (preço por minuto)
Rede 10

19,9 cênt.

Fora da Rede 10

40,5 cênt.

- São aplicados períodos de taxação de 1 segundo após o primeiro minuto.

Mensagens Escritas (SMS)
Vodafone

1500 gratuitos/semana
(após 1500/semana – 5,3 cênt.)

Outras Redes

7,4 cênt.

SMS

MMS

49 cênt.

Comunicações Internacionais (preço por minuto/mensagem). Valores aplicáveis desde 15 de Maio de 2019.

Dias Úteis
Redes móveis e redes fixas da UE, Noruega, Islândia
e Liechtenstein
Redes fixas e móveis do EUA, Canadá; Redes fixas da
Suíça
Redes Móveis da Suíça; Redes fixas e móveis do
resto da Europa, Argélia, Marrocos, Tunísia, Angola,
Moçambique, Cabo Verde, Venezuela, África do Sul,
Austrália, Brasil e Macau
Resto do Mundo
SMS (UE, Noruega, Islândia e Liechtenstein)
SMS (restantes países)
MMS

Fins-de-semana e
Feriados Nacionais
23,4 cênt

53,3 cênt.

25,3 cênt.

69,8 cênt.

44,5 cênt.
€ 1,65
7,4 cênt.
28,5 cênt.
49,5 cênt.

Períodos de taxação de 30 segundos, após um período inicial de 60 segundos

Carregamentos
Cada carregamento de €5 dá-te acesso a estas tarifas, Rede 10 e SMS Grátis durante 12 dias. Depois desse prazo, caso não carregues, todas as chamadas nacionais são
taxadas a 40,5 cênt./min e os SMS nacionais a 15 cênt.

Montante

Prazo de Carregamento

€5

12 dias

€7,5

18 dias

€10

24 dias

€15

30 dias

+€5

+12 dias*

* Por cada €5 adicionais são concedidos mais 12 dias de prazo até ao próximo carregamento, até um máximo de 120 dias. Para o cálculo da data limite para a realização do próximo carregamento é
considerado o valor de cada um deles individualmente, não sendo acumulado com carregamentos realizados anteriormente. Considera-se como primeiro dia do prazo atribuído o dia em que realizou o
carregamento, independentemente da hora do mesmo. Em caso de desactivação o saldo remanescente não será devolvido.

Notas

- é aplicada taxação ao minuto.
- Preços por minuto/mensagem com IVA incluído. Preços e condições sujeitos a alterações nos termos da lei aplicável.
- Quando ultrapassado o prazo de carregamento, caso não faças carregamentos, é efectuado um débito de 1,5€ a cada 90 dias. A partir de 1 de setembro de 2016 este débito passará a ser feito a
cada 60 dias e será independente dos carregamentos efectuados.
ALTERAR A TUA REDE 10
YORN Interactivo 1218 - 50 cênt./cada nº
YORN Center 16918 - €1/cada nº

Yorn Zero
Chamadas Nacionais (preço por minuto)
Todas as redes

36,2 cênt.

- Taxação ao minuto.

Mensagens
SMS

11,9 cênt.

MMS

49 cênt.

Comunicações Internacionais (preço por minuto/mensagem)
Dias Úteis
Redes móveis e redes fixas da UE, Noruega, Islândia e
Liechtenstein
Redes fixas e móveis do EUA, Canadá; Redes fixas da
Suíça
Redes Móveis da Suíça; Redes fixas e móveis do resto
da Europa, Argélia, Marrocos, Tunísia, Angola,
Moçambique, Cabo Verde, Venezuela, África do Sul,
Austrália, Brasil e Macau
Resto do Mundo
SMS (UE, Noruega, Islândia e Liechtenstein)
SMS (restantes países)
MMS

Fins-de-semana e
Feriados Nacionais
23,4 cênt

53,3 cênt.

25,3 cênt.

69,8 cênt.

44,5 cênt.
€ 1,65
7,4 cênt.
28,5 cênt.
49,5 cênt.

Períodos de taxação de 30 segundos, após um período inicial de 60 segundos
A cada 90 dias é efectuado um débito de €1,5. A partir de 1 de setembro de 2016 este débito passará a ser efectuado a cada 60 dias.

Condições de Roaming no Espaço Económico Europeu
No Espaço Económico Europeu (EEE), que inclui os países da União Europeia, Islândia, Liechtenstein e Noruega), as comunicações de voz
efetuadas são taxadas de acordo com o tarifário em Portugal para outras redes nacionais e as comunicações de voz recebidas são
gratuitas. Nos dados móveis aplicam-se as condições do tarifário em Portugal. Exclui comunicações em barcos, aviões e por satélites.
Nesta data o Europe Daily Roaming será descontinuado.

Nos tarifários Yorn X, o consumo de dados em roaming no Espaço Economico Europeu está sujeito a uma Politica de Utilização
Responsável (PUR). Poderás consumir, do pacote, em roaming um volume de dados equivalente a, pelo menos, o dobro do volume obtido
dividindo o valor mensal do serviço móvel pela tarifa máxima de roaming regulamentada a nível grossista (sem IVA), até ao limite máximo
do pacote nacional. Depois de esgotar a PUR será aplicada a tarifa regulada de €0,0055/MB, com taxação efetuada ao KB.
Nos tarifários Yorn X 500MB e Yorn X II 500MB, a PUR é de 2,89GB
Nos tarifários Yorn X 1GB e Yorn X II 1GB, a PUR é de 3,75GB
No tarifário Yorn X 5GB, a PUR é de 5,97GB

Caso o consumo em roaming e presença no Espaço Economico Europeu sejam superiores ao consumo e presença em Portugal e noutros
países fora do EEE (>50%), nos últimos 4 meses, a Vodafone reserva-se o direito de aplicar as seguintes sobretaxas (sem IVA) em roaming
no EEE:
€0,032/min, para chamadas efetuadas, com taxação aos 30 segundos iniciais e depois ao segundo.
€0,01/SMS, para cada SMS enviado
€0,0077/MB, para utilização de dados, com taxação ao KB.
Caso sejam aplicadas as sobretaxas acima indicadas, as tarifas máximas aplicáveis (sem IVA) de roaming são:
€0,19/min, para chamadas efetuadas, com taxação aos 30 segundos iniciais e depois ao segundo.
€0,06/SMS, para cada SMS enviado
€0,20/MB, para utilização de dados, com taxação ao KB.
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