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1. Identificação
O presente documento integra as Condições de Oferta e de Utilização de Serviços de
Gotelecom, Unipessoal, Lda., com sede na Rua do Progresso, Lote 15, Cacia Park, 3800639 Cacia, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Aveiro, com o número
único de matrícula e de identificação de pessoa coletiva 507413865, também utilizando
como designação comercial a marca registada «GOCONTACT». O cliente poderá obter
mais informações relativas às ofertas constantes deste documento através do número de
telefone 800 456 456 e/ou através do site: http://www.gotelecom.pt.
Contactos:
Cacia Park
Rua do Progresso, Lote 15
3800-639 Aveiro
Portugal
Telefone: 800 456 456
Email: geral@gotelecom.pt

Candal Parque
Rua 28 de Janeiro, 350 CC1
4400-335 Vila Nova de Gaia
Portugal
Telefone: 800 456 456
Email: geral@gotelecom.pt

Tagus Park
Núcleo Central, 202
2740-122 Oeiras
Portugal
Telefone: 800 456 456
Email: geral@gotelecom.pt

(Data publicação: 21-03-2016)
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2. Serviços
A GoTelecom tem como seu core business a área da voz, onde procura dotar as
empresas com soluções baseadas nas mais avançadas e eficientes tecnologias. Os
serviços de telecomunicações da GoTelecom proporcionam uma considerável redução
nos custos, quer ao nível da infraestrutura quer ao nível dos custos das comunicações
fixas e de roaming. A GoTelecom detém uma plataforma de voz na cloud. O GoVoice é a
oferta empresarial de Voz sobre IP da GoTelecom que não pretendam deter um PBX nas
suas instalações e pretendam utilizar todas as vantagens da telefonia IP.

2.1. Serviços de Voz
  

2.1.1. SIP Trunk /Voip
O serviço de Voz da GoTelecom é a solução ideal para Instituições com fortes
necessidades de comunicações de voz. A solução de SIP trunk da GoTelecom é uma
oferta de serviços de voz vocacionada para clientes com necessidades de comunicação
através de centrais telefónicas IP e que procuram qualidade de serviço, disponibilidade,
flexibilidade e condições financeiras competitivas para a solução de voz da empresa.
Mais informação: Abrir Datasheet

2.1.2. IPBX
A solução de IPBX da GoTelecom foi desenhada para facilitar a migração de um parque
telefónico tradicional para uma solução All IP. As chamadas que chegam ao IPBX são
processadas de modo a verificar se o destino é uma extensão/ DDI local ao IPBX ou se
pertence a uma Media Gateway. Desta forma quando se efectua a migração de uma
extensão/ DDI de uma Media Gateway para o IPBX o único ponto de alteração
necessário é o IPBX.
Mais informação: Abrir Datasheet

2.1.3. Cloud PBX
GoVoice é uma solução de voz na Cloud. Esta solução destina-se a clientes
empresariais que não pretendem deter ou operar um PBX (Private Branch Exchange)
nas suas instalações e pretendam utilizar as vantagens da telefonia IP.
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Esta plataforma transfere para a Cloud as funcionalidades de telefonia existentes nas
centrais telefónicas (tradicional ou IP) local. Tem a vantagem de permitir a gestão de
escritórios geograficamente deslocalizados através de um único IPBX.
Mais informação: Abrir Datasheet

2.1.4. Voice IN
O serviço Voice IN da GoTelecom permite às organizações optimizarem o desempenho
dos seus centros de atendimento de uma forma simples e profissional, facilitando o
contacto pelos seus clientes, fornecedores e parceiros. Este serviço de numeração não
geográfica aumenta o desempenho do seu centro de atendimento ao utilizar números
facilmente memorizáveis e ao fornecer o reencaminhamento e entrega de chamadas
com múltiplas opções.
Mais informação: Abrir Datasheet

2.2. Serviços de internet
  

Internet Dedicada
O Acesso Dedicado da GoTelecom disponibiliza ligações à internet de elevado débito,
desde os 2Mbps até 1Gbps, sem taxa de contenção, com disponibilidades até 99,95%.
•
•
•

Fibra Ótica (FO)
Rede de Cabo
Interligação Rádio (microondas)

Internet não-dedicada
Este tipo de acesso é utilizado pela GoTelecom para complementar os acessos
dedicados fornecidos para efeitos de backup.
•
•

3G e 4G
ADSL
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2.3. Serviços de Wi-Fi
A tecnologia WiFi é quase universal, na medida em que tendencialmente, 100% dos
dispositivos móveis têm esta interface. É assim tecnologia importante para “chegar às
massas”. As soluções de acesso Wi-Fi da GoTelecom possibilitam aos seus Clientes o
acesso em banda larga a redes privadas ou públicas, de uma forma simples e cómoda,
possibilitando a mobilidade, flexibilidade e conveniência no acesso à informação das
empresas.
(Data publicação: 21-03-2016)
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3. Preços normais

Plano Ilimitado Total

  

Plano Base

  
  

Para esta solução ser implementada basta existir conectividade à internet,
independentemente do operador ISP (Internet Service Provider). Para determinar o
número de utilizadores para a solução GoVoice estão incluídos telefones de secretária,
softphones e fax’s.
Para chamadas internacionais por favor analise a nossa tabela de preços em vigor.

8,90€ / 7,90€ / 6,90€ mês por utilizador para contratos de 2 anos. Para contratos sem
fidelização ao valor base acresce 1,99€ / mês por utilizador. O valor do serviço de tráfego
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móvel ilimitado é por extensão/mês e tem que ser subscrito pela totalidade dos
utilizadores da conta.
A Política de Utilização Responsável (PDF) é aplicada a todos os planos de chamadas
ilimitadas.
Download da Política de Utilização Responsável
Valores sem IVA
(Data publicação: 21-03-2016)
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4. Sistemas de indemnização ou reembolso
Em caso de incumprimento dos prazos máximos estabelecidos para a instalação e
ligação dos serviços por factos comprovadamente imputáveis à GoTelecom, o cliente
poderá rescindir o contrato através de comunicação por escrito, sem haver lugar a
qualquer penalidade, sendo reembolsado pela GoTelecom do valor da instalação, caso
este tenha sido cobrado. No caso de a instalação dos serviços não poder ser efetuada
por facto imputável ao cliente, assiste à GoTelecom a faculdade de exigir o pagamento
do valor correspondente às despesas contraídas com a deslocação ao local de instalação.
Em caso de incumprimento culposo imputável à CLIENTE fica esta obrigada a
indemnizar a GOTELECOM por quaisquer custos, reclamações, danos ou procedimentos
decorrentes da utilização abusiva dos serviços. A indisponibilidade do serviço por tempo
superior às 72 horas por factos comprovadamente imputáveis à GoTelecom dará lugar
ao crédito, a favor do Cliente, do valor que corresponder à duração da indisponibilidade
do serviço, a título de reembolso, o qual será descontado na fatura do mês subsequente
àquele em que se verificou a indisponibilidade por compensação contratual de créditos.
Se o montante do reembolso devido for superior ao valor a faturar naquele mês, será
este creditado a favor do Cliente na fatura seguinte e assim sucessivamente. Se a
interrupção da prestação de serviços por necessidade de proceder à conservação,
manutenção, reparação e ou desenvolvimento da rede da GoTelecom ou observância
de requisitos essenciais, nomeadamente a integridade da rede e respeito pelos planos
de ordenamento do território, se mantiver por tempo superior a 48 (Quarenta e oito)
horas, por causa imputável à GoTelecom, esta creditará ao Cliente o valor que
corresponder à duração da interrupção do serviço, a título de indemnização, a qual será
descontada na fatura do mês subsequente àquele em que se verificou a interrupção, por
compensação contratual de créditos. Se o montante da indemnização devido for
superior ao valor a faturar naquele mês, será este creditado a seu favor na fatura seguinte
e assim sucessivamente.
(Data publicação: 21-03-2016)
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5. Serviço de Manutenção
A GoTelecom disponibiliza serviços de suporte técnico:   
http://www.gotelecom.pt/suporte/
Horário: 24:00H (Segunda a Domingo)
Para prestar suporte em caso de problemas ou avarias técnicas, a GoTelecom coloca ao
seu dispor o Serviço de Suporte Técnico que poderá contactar através de:
707 123 124
suporte@gotelecom.pt
(Data publicação: 21-03-2016)

6. Condições Contratuais Típicas
Condições Gerais
Para esta solução ser implementada basta existir conectividade à internet,
independentemente do operador ISP (Internet Service Provider). Para determinar o
número de utilizadores para a solução GoVoice estão incluídos telefones de secretária,
softphones e fax’s.
Para chamadas internacionais por favor analise a nossa tabela de preços em vigor.
8,90€ / 7,90€ / 6,90€ mês por utilizador para contratos de 2 anos. Para contratos sem
fidelização ao valor base acresce 1,99€ / mês por utilizador. O valor do serviço de tráfego
móvel ilimitado é por extensão/mês e tem que ser subscrito pela totalidade dos
utilizadores da conta.
A Política de Utilização Responsável (PDF) é aplicada a todos os planos de chamadas
ilimitadas.
(Data publicação: 21-03-2016)
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7. Mecanismos de resolução de conflitos
A prestação dos serviços rege-se pela lei portuguesa e, designadamente, pelo disposto
na Lei nº 51/2011 de 13 de Setembro. Sem prejuízo do recurso aos tribunais judiciais ou
arbitrais e às entidades responsáveis pela defesa e promoção dos direitos dos
consumidores se se tratar de consumidor final, designadamente a Direção-Geral do
Consumidor, o cliente poderá reclamar perante a GoTelecom de actos ou omissões que
considere violadores das presentes condições de prestação e contrato de adesão,
devendo fazê-lo, sob pena de caducidade do direito, por escrito e no prazo de 30 dias
após o conhecimento de facto, ficando a GoTelecom obrigada a analisar as reclamações
e informar o cliente por escrito da sua decisão, no mesmo prazo, após a respectiva
apresentação. Qualquer reclamação poderá ser apresentada por escrito, dirigida para a
morada da sede, devendo mencionar expressamente que se trata de uma reclamação.
(Data publicação: 21-03-2016)
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