ONI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS
Informação comercial detalhada
As Soluções Empresariais consistem num conjunto de soluções de várias linhas de produto do portfolio ONI, que são
contratados sem fidelização/prazo de permanência mínimo associado.

As linhas de produto são:
▪
▪
▪
▪
▪

ONI Fibra
ONI Móvel
ONI Circle Voice
ONI Cloud VPS
ONI Cibersegurança

ONI FIBRA
Este é um serviço de acesso à Internet simétrico, com as seguintes variantes:
ONI Fi bra
Va ri a nte
(Ca ra cteri s ti ca s )

Downl oa d

Upl oa d

IP Fi xos
i ncl uídos

ONI Fi bra Negóci os 250

250 Mbps 250 Mbps

0

ONI Fi bra Empres a s 500

500 Mbps

500 Mbps

1

ONI Fi bra Empres a s 1000

1 Gbps

1 Gbps

1

ONI Fi bra Empres a s 5000

5 Gbps

5 Gbps

1

ONI Fi bra Empres a s 10000

10 Gbps

10 Gbps

1

O serviço inclui a disponibilização de router de acesso com capacidade wi-fi.
Serviços Complementares
Adicionalmente, será possível complementar o serviço com mais IP Fixos adicionais:
•

1 IP Fixo

•

1 IP Adicional

•

Gama de 4 IPs Fixos

•

Gama de 8 IPs Fixos

Valor de instalação
O serviço ONI Fibra Empresas 5000 terá um custo de instalação de 200 EUR.
O serviço ONI Fibra Empresas 10000 terá um custo de instalação de 300 EUR.

As mensalidades associadas são:
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ONI Fi bra
Va ri a nte
(Mens a l i da des )

PVP
Sem fi del i za çã o

ONI Fi bra Negóci os 250

25,00 €

ONI Fi bra Empres a s 500

45,00 €

ONI Fi bra Empres a s 1000

65,00 €

ONI Fi bra Empres a s 5000

90,00 €

ONI Fi bra Empres a s 10000

150,00 €

ONI Fi bra
Servi ços Compl ementares
(Mens al i dades )

PVP
Sem fi del i zação

ONI Fi bra IP Fi xo

10,00 €

ONI Fi bra IP Adi ci onal

10,00 €

ONI Fi bra Gama 4 IPs

20,00 €

ONI Fi bra Gama 8 IPs

30,00 €

No termo do contrato celebrado com a ONI, o cliente tem a obrigação de devolução do equipamento cedido pela ONI para
a morada Edifício CTTEXPRESSO, Lugar do Quintanilho, Cais 9, 2660-998 São Julião do Tojal, suportando os respetivos
custos de envio. Caso no prazo de 30 dias o cliente não proceda à devolução do equipamento, a ONI reserva-se o direito
de cobrar uma das seguintes penalidades, por cada tipo de equipamento:
ONI Fi bra
Pena l i da de por nã o devol uçã o

Va l or de pena l i da de

ONI Fi bra Pena l i da de por nã o devol uçã o de ONT

50,00 €

ONI Fi bra Pena l i da de por nã o devol uçã o de SFP

100,00 €

ONI Fi bra Pena l i da de por nã o devol uçã o de Router 1 Gbps

200,00 €

ONI Fi bra Pena l i da de por nã o devol uçã o de Router 10 Gbps

350,00 €

ONI Fi bra Pena l i da de por nã o devol uçã o de Router 10 Gbps Pl us

650,00 €

ONI Fi bra Pena l i da de por nã o devol uçã o de Acces s Poi nt Wi -Fi

200,00 €

Nota: Todos os valores apresentados não incluem IVA á taxa legal aplicável.

ONI MÓVEL
O serviço ONI Móvel é uma oferta de serviço móvel (voz e dados) e apresenta 4 variantes consoante a conjugação dos
serviços base:
Variante
ONI Móvel 1000 min | 1 GB
ONI Móvel 5000 min | 5 GB
ONI Móvel 5000 min | 10 GB
ONI Móvel 5000 min | 15 GB
▪
▪
▪
▪

Todos os cartões incluem 5.000 minutos de chamadas para a rede fixa (numeração 2x e 30x).
As chamadas e SMS entre os vários cartões do mesmo cliente serão gratuitas
A variante ONI Móvel A min | B GB, engloba: A minutos para redes móveis nacionais distintas da ONI e B GB de
tráfego móvel para acesso à Internet.
Para efeitos de contabilização 1 SMS equivale a 1 minuto de conversação
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▪

Faturação ao segundo a partir do primeiro segundo.

As mensalidades associadas serão as seguintes:
ONI Móvel
(Mens a l i da de)

PVP
Sem fi del i za çã o

ONI Móvel 1000 mi n | 1 GB

7,90 €

ONI Móvel 5000 mi n | 5 GB

9,90 €

ONI Móvel 5000 mi n | 10 GB

11,90 €

ONI Móvel 5000 mi n | 15 GB

13,90 €

Os custos relacionados com a portabilidade são gratuitos.
Nota: Todos os valores abaixo apresentados não incluem IVA à taxa legal aplicável.

ONI CIRCLE VOICE
O serviço ONI Circle Voice é um serviço de comunicações de voz fixa que inclui funcionalidades associadas a central
telefónica virtual (cloud PBX) em que cada utilizador/extensão dispõe de um número da gama 2x ou 30x.
Cada utilizador (ONI Circle Voice Extensão) tem associado um plafond de 1000 minutos de chamadas para redes
nacionais fixas e móveis (rede 2x, 30x e 9x).
Adicionalmente existe um tipo de extensão/utilizador (ONI Circle Voice Extensão 500) que apenas tem incluídos 500
minutos para as redes nacionais fixas (rede 2x e 30x).
As chamadas entre os números 2x e 30x dos vários utilizadores/extensões do mesmo cliente são gratuitas, bem como as
chamadas entre os números 9x do serviço Oni Móvel e os 2x e 30x do serviço ONI Circle Voice do mesmo cliente.
As mensalidades por utilizador/extensão ONI Circle Voice Extensão ,dependem do número total de utilizadores
contratados, não incluindo os utilizadores/extensões ONI Circle Voice Extensão 500.
As mensalidades por utilizador/extensão ONI Circle Voice Extensão 500 não dependem do número total de utilizadores
contratados.

ONI Circle Voice
(Mens alidade) por utilizador/tipo de extens ão

Tráfego de Voz (incluído)

Quantidade

PVP
Sem fidelização

ONI Circle Voice Extens ão

1000 minutos redes 2x, 30x,9x

1 a 8 Extens ões

7,50 €

ONI Circle Voice Extens ão

1000 minutos redes 2x, 30x,9x

Mais do que 8 Extens ões

6,25 €

ONI Circle Voice Extens ão 500

500 minutos rede 2x e 30x

Qualquer

5,00 €

Cada utilizador/extensão tem de ter associada uma de três opções de configuração do serviço de voz:
▪
▪
▪

Atendimento em equipamento terminal do tipo telefone
Atendimento em equipamento terminal do tipo telefone e, em complementaridade, atendimento em APP PC e
Mobile (Smart Office)
Atendimento em Smart Office (opção disponível para numeração 30x)

Os telefones fixos serão disponibilizados em regime de aluguer, não sendo possível a sua aquisição por parte do cliente.

Os valores mensais de aluguer de telefone fixo e do serviço adicional Smart Office são:
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ONI Circle Voice
(Mens alidade) por utilizador/extens ão

PVP
Sem fidelização

ONI Circle Voice Telefone com fios

2,80 €

ONI Circle Voice Telefone s em fios

3,25 €

ONI Circle Voice Smart Office

2,80 €

O valor total mensal de cada utilizador/extensão resultará da soma da mensalidade por utilizador/extensão com os valores
mensais de aluguer de telefone fixo e do serviço adicional Smart Office, consoante aplicável.
No termo do contrato celebrado com a ONI, o cliente tem a obrigação de devolução do equipamento cedido pela ONI para
a morada Edifício CTTEXPRESSO, Lugar do Quintanilho, Cais 9, 2660-998 São Julião do Tojal, suportando os respetivos
custos de envio. Caso no prazo de 30 dias o cliente não proceda à devolução do equipamento, a ONI reserva-se o direito
de cobrar uma das seguintes penalidades, por cada tipo de equipamento:

ONI Circle Voice
(Penalidades )

Penalidades
Não devolução Equipamento

ONI Circle Voice Penalidade por não devolução de telefone com fios

60,00 €

ONI Circle Voice Penalidade por não devolução de bas e wireles s

70,00 €

ONI Circle Voice Penalidade por não devolução de telefone s em fios

70,00 €

Os custos relacionados com a portabilidade são gratuitos.
Nota: Todos os preços apresentados não incluem IVA à taxa legal em vigor.

ONI CIBERSEGURANÇA
Esta componente da solução visa proteger o acesso à Internet, a navegação e os dispositivos do cliente.

ONI FIBRA WEB SECURE

ONI FIBRA WEBSECURE

MENSALIDADE

Único

10,00 €

Nota: Todos os preços apresentados não incluem IVA à taxa legal em vigor.

ONI ENDPOINT SECURITY
Preços
EndPoint Security

Bitdefender Cloud Security (protege os seus equipamentos - antivirus, antimalware, ransomware, process inspector)

Preço
1,95 €

Add On Advanced Threat Security (Sandbox Analyzer e HyperDetect)

1,39 €

Add On EDR (Root Cause Analysis, Anomaly Defense, MiTRE Event Tagging, Incident Visualization, EDR Data Retention Raw Events)

2,38 €

Add On Email Security (Gateway de Email Security multi Layer, baseado no Cloud, com antivirus, antimalware e antiphising)

1,86 €
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Add On Patch Management (Instalação manual e automática de patchs de aplicações e SO)

1,54 €

Add On Exchange (Antivirus, Antispyware, antispam, antiphishing, attachement e content filtering para servidores Exchange)

1,31 €

Add On Full Disk Encryption (Gestão Centralizada da encriptação de discos - Windows/Bitlocker e Mac/FileVault)

1,34 €

Nota: Todos os preços apresentados não incluem IVA à taxa legal em vigor
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ONI CLOUD VPS
Este serviço incluiu a disponibilização ao cliente de máquinas virtuais, com as seguintes capacidades e mensalidades
associadas:

ONI Cloud VPS
Cloud VPS Nova (2VCPU+ 2GB RAM + 50GB DISCO)
Cloud VPS Pro (4VCPU+ 4GB RAM + 100GB DISCO)
Cloud VPS Elite (6VCPU+ 5GB RAM + 150GB DISCO)
Cloud VPS Summum (8VCPU+ 6GB RAM+ 200GB DISCO)

Mensalidade
19,00 €
29,00 €
49,00 €
69,00 €

Nota: Todos os preços apresentados não incluem IVA à taxa legal em vigor

SOLUÇÕES EMPRESARIAIS – DESCONTOS COMERCIAIS
Em resumo:
As 5 linhas de produto disponíveis nas soluções empresariais são:
▪
▪
▪
▪
▪

ONI Fibra
ONI Móvel
ONI Circle Voice
ONI Cloud VPS
ONI Cibersegurança

As regras de desconto nas mensalidades são:
▪
▪
▪
▪
▪

Faturação Cliente < 100 Euros -> Sem desconto
Faturação Cliente > 100 Euros & 3 ou mais linhas de produto contratados -> Desconto nas mensalidades = 10%
Faturação Cliente > 200 Euros & 4 ou mais linhas de produto contratados -> Desconto nas mensalidades = 20%
Sempre que se alterarem os pressupostos acima os descontos nas mensalidades serão revistos pela ONI.
O desconto será atribuído ao nível da conta de faturação e incide sobre todos os items da faturação com
exceção de valores mensais de aluguer de telefone fixo e taxas de instalação, quando aplicáveis.

Nota: Todos os preços apresentados não incluem IVA à taxa legal em vigor
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