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TARIFÁRIO PARA O SERVIÇO INMARSAT ISATPHONE
MODELO D E S C R I Ç Ã O  S/IVA C/IVA

Existem 2  formas diferentes de se contratar o serviço via Nautel :
1ª. Cartões pré-pagos (Prepaid). 

2ª. Plano de entrada (Entry Plan) , com mensalidades, e em sistema de conta corrente pós paga.

     (obriga a entrega de uma caução no valor de 500€)

As descrições de produto a seguir apresentadas são sucintas e resumidas.  Consultar-nos para 

situações não expressamente mencionadas neste documento, ou em caso de dúvida.

Existem varíadíssimos outros planos tarifários possíveis. Contatar-nos para apresentação de plano

mais adaptado a uma aplicação ou necessidade específica.

PRÉ-PAGO Usa-se um cartão SIM,  geral do  serviço Inmarsat iSatPHONE (GSPS). Ou seja, fisicamente não há um 

cartão SIM específico para o serviço pré-pago. O cartão normal é registado no sistema,pela Nautel, como pré-pago,

Neste sistema não há mensalidades nem taxa de activação.  

de comunicação,  é necessário referenciar  a um padrão :  

Como referência base, neste serviço, UM  minuto de  comunicação para  a rede  

fixa em qualquer parte do mundo, corresponde a 1,5 unidades.

Assim, no sistema prépago, um minuto para redes fixas/móveis tem o preço de aproximadamente  1,82€+IVA, 

 não havendo mensalidade. O consumo de unidades em função de outros tipos de "minuto de conversação" podem

ser vistos na  tabela II em baixo . 

100 UN Dá para  66 min de voz para redes fixas, móveis e outros iSatPhone Pro. Validade : 90 dias CSAT0022 126,00 154,98
250 UN Dá para  166 min de voz para redes fixas, móveis e outros iSatPhone Pro. Validade : 180 dias CSAT0040 315,00 387,45
500 UN Dá para  333  min de voz para redes fixas, móveis e outros iSatPhone Pro. Validade : 1 ano CSAT0033 620,00 762,60
30 dias Extensão de 30 dias para a não perca de saldos constantes nos cartões CSAT0023 65,00 79,95

PLANO Plano aberto, para permanência mínima  de um mês.   

ENTRADA Existe  uma mensalidade  e separadamente se junta  o tráfego de comunicações realizado.

ENTRY  

PLAN A duração mínima de chamada é de 15seg e os incrementos de facturação a seguir são também de 15s

Factura enviada todos os meses, com documento anexo de detalhe das chamadas efectuadas.

Necessidade de entrega de uma caução de 500€, a depositar, para garantia dos pagamentos e .

aplicação de um tecto para alarme de prevenção contra eventuais consumos elevados inesperados.

Ver tabela  I  para discriminação das outras várias componentes do tarifário.

Existem também os planos "MEDIUM" e "HIGH" para permanências mínimas de 12 meses e mais minutos

já incluídos na mensalidade. Contatar-nos.

                                   Tabela I                                                                                                                               Tabela II  

(preços de cada tipo de chamada no Pós-Pago)                                           (Pré-pago : unidades consumidas por tipo de chamada) 
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P.V.P. € (Euros) *23%

CMP1/640 CMP640 EAP2/640 EA15/640 CMP1/640 CMP640 EAP2/640 EA15/640 


