
Nacacomunik – Serviços de Telecomunicações, Lda. é membro do grupo ACN 
Sede social: Av. das Forças Armadas, 125 - 12.º Nossa Senhora de Fatima, 1600-079 Lisboa, Portugal 

Pessoa Colectiva nº PT507038690, matriculada na 2ª Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n° 14463 
Endereço postal: Nacacomunik – Serviços de Telecomunicações, Lda., Apartado 14021, 1064-001 Lisboa, Portugal 

 

 
 

Política de Utilização Aceitável - ACN Friends & Family e ACN Total 
 
O plano de chamadas ACN Friends & Family oferece, aos clientes particulares de telefone fixo da 
Nacacomunik, tráfego de voz não comercial para outros clientes de telefone fixo da Nacacomunik, em 
Portugal, sem custos por minuto. 
 
O plano de chamadas ACN Total oferece, aos clientes particulares de telefone fixo da Nacacomunik, 
tráfego de voz não comercial para outros clientes de telefone fixo da Nacacomunik, em Portugal, sem 
preço inicial de chamada e sem custos por minuto. 
 
Para possibilitar a oferta destes produtos fantásticos, as seguintes directrizes deverão ser respeitadas: 
 

Directrizes do plano de chamadas ACN Friends & Family: 
 
• o plano de chamadas ACN Friends & Family destina-se apenas a consumidores particulares*. 
• para que uma chamada seja considerada uma chamada ACN Friends & Family (sem custos por 
minuto), o destinatário da chamada tem de ser cliente activo da Nacacomunik. Um cliente activo da 
Nacacomunik define-se como sendo um cliente que efectuou pelo menos uma chamada através do 
serviço de telefone fixo da Nacacomunik, nos últimos 30 dias. 
• as seguintes chamadas não são sem custos por minuto mas são cobradas de acordo com as tarifas 
especificadas no tarifário: 
  - chamadas para linhas de dados (Internet, VPN - rede virtual privada) 

 - chamadas para telemóveis 
  - chamadas internacionais 
• se o cliente não respeitar as directrizes supra mencionadas, receberá uma notificação da 
Nacacomunik e poderá ser transferido para outro plano de chamadas da Nacacomunik. 
 
 

Directrizes do plano de chamadas ACN Total: 
 
• o plano de chamadas ACN Total destina-se apenas a consumidores particulares*. 
• as seguintes chamadas não são sem custos por minuto mas são cobradas de acordo com as tarifas 
especificadas no tarifário: 
  - chamadas para linhas de dados (Internet, VPN - rede virtual privada) 

 - chamadas para telemóveis 
  - chamadas internacionais 
• se o cliente não respeitar as directrizes supra mencionadas, receberá uma notificação da 
Nacacomunik e poderá ser transferido para outro plano de chamadas da Nacacomunik. 
 
* O titular da conta de cliente da Nacacomunik tem de estar registado na PT como sendo o assinante da linha telefónica. Apenas 
pessoas físicas serão consideradas consumidores particulares. 
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