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Tabela de preços

TELEFONE PORTÁTIL POR SATÉLITE
MODELO

P.V.P. € (Euros) *23%

DESCRIÇÃO
EAP2/640

CMP640
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n/ref

S/ IVA

C/ IVA

136080

1 100,00
990,00

1 353
1 218

CMP1/640
EA15/640

A Inmarsat é um fornecedor mundial de comunicações móveis GLOBAIS via satélite. Fornece serviços de voz
e dados, a quase qualquer lugar do planeta seja em terra, no mar e no ar. Dispõe de 11 satélites
em órbita geoestacionária 35,786 km acima da terra, controlados pela sua sede em Londres.
Dispondo também de estações terrestres espalhadas pelo mundo, a Inmarsat consegue desta
forma obter soluções inovadoras e chegar a diversos sectores de actividade.
O sistema tarifário é simples: entidade que chama paga a totalidade da chamada e não há
muitas variantes de tipos de chamada. Os satélites usados para o serviço iSatPhone são os Inmarsat I4.
GSPS - Global Satellite Phone Service

IsatPhone Telefone por satélite, portátil, com pack especial c/66 minutos e cartão SIM livre de operador
2
Versão sem o pacote pré-pago associado acima referido
Inclui carregador AC universal com 4 adaptadores para tomada, carregador de isqueiro (10~30VDC) , cabo micro USB,
micro auricular para o uso do alta-voz, bolsa, correia de pulso, CD de suporte, guia de início rápido (8 línguas)
O IsatPhone Pro foi projectado para funcionar sobre praticamente qualquer condição:
tempestades de chuva e poeira, altas e baixas temperaturas ou altos níveis de humidade
chuva e poeira, altas e baixas temperaturas ou altos níveis de humidade.
Os 75 minutos é um valor estimado tendo como base as chamadas para a rede fixa.180 dias
Validade dos 75 min : 180 dias. Não se consumindo neste período, o saldo perde-se.

Resumo das características do IsatPhone Pro:
Cobertura global do sistema Inmarsat que permite Voz, SMS e Dados 2,4Kbps
Interfaces : Micro USB, audio, Bluetooth 2.0, antena.
GPS incorporado (permite ver a posição LAT/LONG, e enviar como texto ou email)
Visor e teclado retroiluminados, resistentes às temperaturas e desenhados para facilitar a utilização
Menu configurável para 8 línguas, incluindo portugês; Manual de instruções em Português.
Bateria com maior autonomia: até 8 horas de tempo de conversação e até 160 horas de tempo de espera
Telefone mais robusto: opera em temperaturas -20 oC até +55oC; resistente à poeira, água e choques (IP65)
Dimensões : 169x52x29 mm (sem antena. Com antena, largura é 75mm) Peso : 318g com a bateria
Fácil de usar: ecrã a cores de alta visibilidade; teclado maior para facilitar a marcagem com o uso de luvas

Acessórios : consultar-nos
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TARIFÁRIO PARA O SERVIÇO INMARSAT ISATPHONE
MODELO

DESCRIÇÃO
EAP2/640
CMP640
Existem 2 formas diferentes de se contratar o serviço
via Nautel
:

P.V.P. €

(Euros) *23%

S/IVA

C/IVA

CMP1/640
EA15/640

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
250 UN
500 UN
30 dias

Dá para 66 min de voz para redes fixas, móveis e outros iSatPhone Pro. Validade : 90 dias
Dá para 166 min de voz para redes fixas, móveis e outros iSatPhone Pro. Validade : 180 dias
Dá para 333 min de voz para redes fixas, móveis e outros iSatPhone Pro. Validade : 1 ano
Extensão de 30 dias para a não perca de saldos constantes nos cartões

CSAT0022
CSAT0040
CSAT0033
CSAT0023

126,00
315,00
620,00
65,00

154,98
387,45
762,60
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)

