
   TABELA DE PREÇOS VV 

 
 
 

 

 
 

 Lojas VV: Campanha Renovar - 1ª anuidade sem adesão ao extrato eletrónico 7 6,00 € 

 Lojas VV: Campanha Renovar - 1ª anuidade com adesão ao extrato eletrónico 3   7 0,00 € 

Compra 29,50 € 
Saldo mínimo obrigatório da Conta de Pagamento 15 

Identificador Via Verde classes 1 e 5 25,00 € 

Submissão/Renovação de pedido de habilitação – através das lojas Via Verde ou por correio 17 3,50 € 

Assistência técnica 18 9,50 € 

Taxa de reativação de Identificadores Via Verde 19   20   21 5,00 € 
Fita autocolante (valor unitário) 

1 unidade 0,50 € 
3 unidades 0,30 € 
4 ou mais unidades 0,25 € 

Patilha 1,25 € 
Bolsa para Identificador 5,40 € 
Listagem de passagens (valor por página) 0,35 € 
2ª Via de extratos 3,00 € 
Taxa de urgência 22 5,00 € 
Envio de identificador para o estrangeiro 2,50 € 
 

Pagamento por roubo, furto, perda, não entrega, ou entrega em mau estado do Identificador 23 15,00 € 
 

Todos os valores incluem IVA à taxa legal em vigor 

1 Se o Cliente, durante o primeiro ano após a adesão ao extrato eletrónico, vier a optar por extrato em papel, ser-lhe-á debitado, nos termos previstos no Contrato de Adesão ao Serviço Via Verde, o valor correspondente ao 
desconto promocional (i.e., 5€). 
2  Valor apenas aplicável por substituição de Identificador de tecnologia LDR (Low Data Rate) da modalidade de compra ou de aluguer.  
3 Se o Cliente, durante o primeiro ano após a adesão, vier a optar por extrato em papel, ser-lhe-á debitado, nos termos previstos no Contrato de Adesão ao Serviço Via Verde, o valor correspondente ao respetivo desconto 
promocional (i.e., 5€) 
4  O pagamento da anuidade é feito antecipadamente, até ao décimo dia útil do de cada Período Anual, nos termos previstos nas Condições Específicas de Aluguer. 
5 Cada Cliente apenas poderá beneficiar de uma campanha promocional, que abranja a primeira Anuidade, por Veículo 
6  Se o Cliente, durante o primeiro ano após a adesão, vier a optar por extrato em papel, ser-lhe-á debitado, nos termos previstos no Contrato de Adesão ao Serviço Via Verde, o valor correspondente ao respetivo desconto 
promocional (i.e., 2€). 
7  Valor apenas aplicável por substituição de Identificador de tecnologia LDR (Low Data Rate) da modalidade de compra ou por substituição de identificador de tecnologia MDR (Media Data Rate) da modalidade de compra, desde 
que este se encontre avariado  
8  Se o Cliente, durante cada Período Anual vier a optar por extrato em papel, ser-lhe-á debitado, nos termos previstos no Contrato de Adesão ao Serviço Via Verde, o valor correspondente ao desconto promocional (i.e., 1€). 
9 Por cada Identificador Via Verde Visitors disponibilizado. 
10 No termo do Contrato de Adesão ao Serviço Via Verde Visitors, o valor de caução será creditado através do Cartão associado ao Contrato, após a entrega do Identificador Via Verde Visitors em perfeitas condições de 
funcionamento e conservação num dos locais de aluguer/ recolha e mediante a apresentação do Talão de Adesão. 
11 Valor a liquidar no momento da adesão ao Serviço Via Verde Visitors. 
12 Valor a debitar no início de cada semana de execução do Contrato, sendo que as semanas contam-se a partir da data em que se concluir a adesão ao Serviço Via Verde Visitors. Caso se verifique a cessação do Contrato antes 
do termo da semana em curso não haverá lugar à restituição de qualquer valor. 
13 Se o Cliente, durante cada mês de vigência do Contrato de Adesão ao Serviço Via Verde e caso de terem sido realizadas operações referentes a Serviços Portagens e/ou Serviços Complementares, vier a optar por receber o 
extrato em papel, ser-lhe-á debitado, nos termos do Contrato de Adesão ao Serviço Via Verde, o valor correspondente ao desconto promocional (i.e. 0,50 €) 
14 Modalidade de adesão disponível, em exclusivo, nas estações dos CTT. 
15 Por cada Identificador Via Verde associado à respetiva Conta de Pagamento. 
16 Este valor será sempre devido, ainda que, o pedido de habilitação ao Regime de Modulação do Valor das Taxas de Portagem seja indeferido. 
17 Por cada veículo. 
18 Valor aplicável, em exclusivo, a Identificadores de tecnologia Low Data Rate (LDR) na modalidade de compra. 
19 Aplicável na adesão de Identificadores Via Verde de tecnologia Media Data Rate (MDR) rescindidos, desde que (i) o Identificador tenha sido disponibilizado na modalidade de compra; e (ii) o Identificador Via Verde tenha 
permanecido na posse do Cliente. Caso o Identificador tenha sido rescindido por furto, roubo ou perda, apenas poderá ser reativado para o mesmo Cliente  
20 Aplicável, ainda, a Identificadores Via Verde com tecnologia Low Data Rate (LDR), desde que (i) o Identificador tenha sido disponibilizado na modalidade de compra; e  (ii) a rescisão ocorra em simultâneo com a nova adesão 
ao Serviço Via Verde. 

21 Independentemente da tecnologia do Identificador, tratando-se de Clientes diferentes, é pressuposto existir uma rescisão contratual com o Cliente antigo e a celebração de um novo Contrato com o novo proponente. 
22 Aplicável em exclusivo na adesão online, caso o cliente opte pelo envio urgente do identificador - até 48 horas (dias úteis) 

23 Aplicável em exclusivo a Contratos de Adesão nas modalidades de aluguer e Via Verde Leve. 

 

 

Em vigor a partir de 01.01.2017 
 
Identificador Via Verde – Modalidade Pagamento Automático 
Compra 29,50 € 

Campanhas promocionais  

 Lojas e Parceiros VVP: com adesão ao extrato eletrónico 1 24,50 € 

 Lojas VV: Campanha Renovar - sem adesão ao extrato eletrónico 2 20,00 € 

 Lojas VV: Campanha Renovar - com adesão ao extrato eletrónico 2   3 15,00 € 

 Adesão Online: com adesão ao extrato eletrónico 1    22,00 € 
Aluguer: 
Anuidade 4 8,00 € 

Campanhas promocionais 5 

 Lojas VV: 1ª Anuidade com adesão ao extrato eletrónico 6 6,00 € 

 Adesão Online: 1ª Anuidade com adesão ao extrato eletrónico 6 0,00 € 

 Restantes anuidades com adesão ao extrato eletrónico 8 7,00 € 
Via Verde Visitors - Aluguer 

Caução 9   10 24,50 € 
1ª semana 11 6,00 € 
Cada uma das semanas seguintes 12 1,50 € 

Via Verde Leve: 
- com adesão ao extrato eletrónico 13 0,70 € 
- sem adesão ao extrato eletrónico  1,20 € 
 

Identificador Via Verde – Modalidade Pré-Pagamento 14 

Identificador Via Verde classes 2, 3 e 4 60,00 € 
 

Habilitação ao Regime de Modulação do Valor das Taxas de Portagem 16 

Submissão/Renovação de pedido de habilitação – através do site Via Verde On-line 17 3,00 € 
 

Outros Produtos/ Serviços 


