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 Nível de Serviço 

Serviços/Nível de Serviço 
NC BC 

Virtual 
NC BC A NC BC B 

1 Recepção e registo de correio √ √ √ 

2 Mail personalizado com domínio NC √ √ √ 

3 Utilização de sala de reuniões 10 horas/mês 10 horas/mês 20 horas/mês 

4 Utilização extra de sala de reunião 5€/hora extra 5€/hora extra 3€/hora extra 

5 Utilização de internet Ilimitado Ilimitado Ilimitado 

6 Utilização de sala pessoal  √ √ 

7 Utilização de espaço no server com rede própria   1GB 

8 Utilização de serviço de atendimento/secretariado √  √ 

9 Utilização de rede telefónica para chamadas para rede fixa nacional   √ 

10 Número fixo único  25€/mês 

11 Sede social residente  25€/mês 

Valor 35€ De acordo com a sala 

 

Salas 

Sala Dimensão Nº Pessoas NC BC A NC BC B 

1.1 10 m2 1 150€ 200€ 

2.1 14 m2 3 200€ 250€ 

2.2 12 m2 2 200€ 250€ 

2.3 12 m2 2 200€ 250€ 

2.4 12 m2 2 150€ 200€ 

3.1 8 m2 1 125€ 150€ 

3.2 12 m2 2 150€ 175€ 

3.3 6 m2 1 110€ 125€ 
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Descrição dos serviços 

1. Recepção e tratamento de correio: o correio é entregue no NC Business Center, é registado à sua recepção pelo 
serviço de secretariado e entregue ao cliente; 

2. Mail personalizado com domínio NC: criação de uma conta personalizada (nomedaempresa@nextconsulting.pt) 

3. Utilização de sala de reuniões: o cliente pode utilizar a sala de reuniões, devendo marcar junto dos serviços centrais 
com pelo menos 24 horas de antecedência, de forma a evitar sobreposição com outros utilizadores; 

4. Utilização extra de sala de reuniões: no final de cada mês são contabilizadas o número de horas de utilização da sala 
de reunião, sendo facturadas as horas extras, de acordo com o plano contratado; 

5. Utilização de internet: a utilização da internet não tem limite de tráfego, sendo restrito a utilização de serviços de 
partilha de ficheiros (torrents, entre outros), havendo uma monitorização permanente do trafego por utilizador; 

6. Utilização de sala pessoal: o cliente pode utilizar uma sala de acesso restrito à sua entidade e a quem autorizar; 

7. Espaço no server: o cliente tem uma rede própria dentro do edifício, garantindo a sua privacidade, e espaço no servidor 
central, de acordo com o serviço contratado; 

8. Atendimento/secretariado: o cliente tem um serviço de atendimento telefónico para o número do NC Business Center. 
O operador regista o recado e envia por mail ao cliente, caso este não se encontre no escritório. A chamada é 
transferida para a extensão do cliente, caso este se encontre no edifício, de acordo com o serviço contratado; 

9. Rede fixa: o cliente pode utilizar a rede fixa para receber chamadas efectuadas por terceiros para o NC Business 
Center e pode efectuar chamadas ilimitadas para rede fixa nacional, através do número do NC Business Center, de 
acordo com o serviço contratado; 

10. Número fixo único: O cliente pode ter um número fixo único para receber telefonemas do exterior, de acordo com o 
serviço contratado. O número pode ser fornecido pelo NC Business Center (neste caso o número não propriedade de 
cliente, não podendo transferi-lo no final do contrato) ou ser transferido de uma conta do cliente, tendo um custo de 
instalação de 50€ (neste caso o número é propriedade do cliente, sendo transferido para uma conta de sua propriedade 
no final do contrato). 

 

Condições de pagamento e vínculo contratual 

 O pagamento é efectuado até ao dia 8 do mês de referência; 

 É efectuado um adiantamento de uma mensalidade, a título de caução; 

 O contrato tem uma duração mínima de 6 meses, devendo a sua desvinculação ser anunciada com 60 dias de 
antecedência; 

 A caução é devolvida após verificação de que o equipamento disponibilizado se encontra nas mesmas condições do 
que quando foi colocado à disposição do cliente. 


