
OFERTAS EURONA SAT Top

Preço mensal da Oferta 

com fidelização (com 

promoções) 

SAT Top 60€/mês     

(IVA Incluído) por 12 meses
Dépois 70€//mês (IVA Incluído)

SAT Top 70€/mês  

(IVA Incluído)

Desconto de 100% sobre o valor de fidelização. Penalização de 

desativação antecipada no valor de 120€ ou 10 €/mes. Fidelização 24 

meses

Financiamento Instalação: 55€mês  (IVA INC.) 

Financiado a 3 meses.
Equipamento: 25€/mês IVA INC. Financiado a 19 meses.

Sem Financiamento
Instalação: 165€/ (IVA INC.) 

Pagamento único Equipamento: 475€ IVA INC. Pagamento único.

Pagamento total da ativação, sem descontos nem vantagens 

associadas à fidelização.

Sem Financiamento
Instalação: 165€ (IVA INC.) 

Pagamento único. Equipamento: 475€ IVA INC. Pagamento único.

Pagamento periódico:3,69€/mes 

(IVA INC.)

Contrato de 12 meses. Ver "Condições de Serviço em Condições 

Particulares do Contrato"

Pagamento único: 123€ (IVA 

INC.)

Cobertura por 12 meses.  No caso de desativação antecipada do 

serviço, reembolsar-se-á o valor proporcional do serviço de manutenção 

não consumido.

SAT TOP até 100Mbps de download

SAT TOP até 100Mbps de download

Latência

Características do 

Equipamento Newsat

Em vigor desde 4 de Julho de 2022

FICHA DE INFORMAÇÃO DO PRODUCTO

A latência está entre 600 e 700 milissegundos.

Velocidades

Máximas e anunciadas de

download/upload

O Equipamento Newsat é composto: por uma antena parabólica com 74 cm ou 90 cm (sem custos adicionais), uma cabeça de antena 

(1W/2W), um mastro, um cabo coaxial (30m), um modem HT2010W (com router Wi-Fi), cabos de alimentação e de Ethernet.

SAT MAX até 50Mbs de download

SAT MAX até 50Mbs de download

e até 5 Mbps de upload

Velocidades anunciadas

e até 5 Mbps de upload

Características da Internet 

por Satélite 

Informações adicionais: O volume de dados consumido entre a 1h e as 6h da manhã (hora local) não é contabilizado e não é deduzido do 

volume de dados prioritários.

O volume de dados prioritários não consumido durante um (1) determinado mês não é transferido para o mês seguinte.

Dentro do volume de dados prioritário, O Equipamento Eurona, permite trocar dados por Internet beneficiando de:

Não há volume mensal máximo de dados para cada Pacote.

No entanto, cada Oferta contém um volume de dados ditos «prioritários» cuja ultrapassagem pode afetar as velocidades download/upload, 

nomeadamente em função da carga e das condições da rede de satélite  no momento da utilização realizada pelo Utilizador do Serviço, as 

velocidades apresentadas nas Ofertas não são garantidas.

Velocidades máximas teóricas que podem alcançar: 

Sem fidelização 

Ativação: 120€ IVA INC

Ativação: 120€ IVA INC

ManutençãoCustos adicionais

SAT Max

SAT Max 35€/mês,     

(IVA Incluído) por 12 meses

Dépois 45€ /mês(IVA Incluído)

SAT Max 45€/mês,  

(IVA Incluído)

Com fidelização 

 As Ofertas de Internet por satélite konnect dão serviço fixo através de uma rede móvel por satélite. Este Serviço é fornecido exclusivamente 

para o seu endereço de instalação.
 Descrição da Oferta 

No caso de promoção aplicável, convidamo-lo a consultar o nossa Web eurona.pt

Preço mensal da Oferta 

sem fidelização*

(sem promoções)


