
 

OFERTA FLEX MOVICEL 

 
A oferta FLEX é a mais recente inovação da Movicel, que dá a 
possibilidade ao subscritor de criar o seu próprio plano.  
É muito simples: 
1.º Escolher um plano FLEX base a partir de 500kz, que te dará 
minutos e mensagens para rede Movicel; 
2.º Adicionar os demais benefícios que quiseres e quando quiseres: 
>Podes adicionar a quantidade de ADITIVOS OUTRAS REDES que 
quiseres, e receberás minutos e mensagens para outras redes, 
> Podes ainda adicionar a quantidade de ADITIVO DE DADOS que 
quiseres, para usar Dados qualquer hora, 
> Podes também adicionar a quantidade do ADITIVO NOITES BWÉ 
que quiseres, para usar Dados entre as 00:00 e as 05:00. 
  
PLANOS FLEX: 
É a oferta Movicel com benefícios de minutos e mensagens 

exclusivos para comunicações dentro da rede Movicel em duas 
carteiras diferentes 

PLANOS FEX Minutos + SMS Movicel 
Validade 

(dias) 
Preço 
(KZ) 

FLEX 25 25 min+30 SMS 30 500 

FLEX 55 55 min+50 SMS 30 1 000 

FLEX 100 100 min + 80 SMS 30 2 000 

FLEX 150 150 min+100 SMS 30 3 000 

FLEX 250 250 min + 150 SMS 30 4 000 

FLEX 350 350 min + 200 SMS 30 5 000 

 

 Todos os planos têm prazo de validade de 30 dias 
 Para activação de um plano FLEX basta marcar *191# 

seguido da tecla chamar, e seguir as instruções.  
o Também podem ser activados por SMS (19202) e USSD 

Directo *202* 
o E ainda no Multicaixa ou numa loja Movicel 

 Renovam automaticamente no dia da expiração, se o 
cliente possuir saldo suficiente na carteira principal 

 Os benefícios acumulam sem limites. 



 Após a expiração, os benefícios não consumidos 
permanecem na carteira durante 33 dias, mas não estarão 
disponíveis para uso. Voltarão a estar disponíveis se o plano 
for renovado. Depois dos 33 dias, se não ocorrer a 
renovação, os benefícios não consumidos serão eliminados. 

 Podem estar activos com os aditivos. 
 Não podem estar activos com os Planos MIX e Movinet. 
 Se tiveres o Plano FLEX e activares um Takuiá, Kargas, 

Vip Business ou Movinet, as carteiras do FLEX são 

“zeradas” 

 Se tiveres o Plano Mix/Movinet e activares o FLEX, as 
carteiras dos Takuiá, Kargas, Vip Business e Movinet 
mantêm-se disponíveis para consumo. 

 Regra de Prioridade de Taxação dos Planos FLEX 
1. Carteiras de Bónus; 
2. Carteiras de FLEX (Min/SMS); 

3. Saldo Principal (recargas). 
 
 
ADITIVOS 
 

Existem 3 tipos de aditivos exclusivos da Oferta FLEX:  
 Aditivos Outras Redes,  
 Aditivos Dados  
 e Aditivos Noites Bwé. 

Só podem ser activados/renovados se tiveres o plano Flex 

activo. Caso não tenhas um dos Planos FLEX activo ou esteja 
expirado, o aditivo não é activado e o subscritor receberá uma 
Notificação. 
A validade dos Aditivos não depende do plano Flex. Caso 
termine o prazo de validade do Plano Flex, o aditivo continuará 
activo e disponível para uso até expirar a sua validade. 
Após a expiração, os benefícios não consumidos permanecem 
na carteira durante 33 dias, mas não estarão disponíveis para uso. 
Depois desse prazo, se não ocorrer a renovação, os benefícios não 
consumidos serão eliminados. 



Renovam automaticamente caso o plano Flex esteja no 
estado activo. 
Os benefícios acumulam sem limites (excepto o aditivo Noites 
Bwé). 
Podem estar activos em simultâneo com os Flex. 
Não podem estar activos em simultâneo com os Planos 
MIX e Movinet. 
Se tiveres o aditivo e activar um Plano Takuiá, Karga, Vip 
Business ou Movinet, as carteiras do aditivo são zeradas (o 
cliente não tem a possibilidade de utilizar os benefícios do plano 
desactivado), 
Se tiveres um plano Takuiá, Kargas, Vip Business ou Movinet 
e activares um plano Flex, os beneficios permanecem disponíveis 
para uso. 
Os aditivos estão disponíveis para activação, usando o Menu 
USSD (*191#), Directa, SMS e ainda nas lojas e agentes Movicel. 
 
 

1. ADITIVO OUTRAS REDES 
 
É a oferta com benefícios de minutos e mensagens exclusivas 
para comunicações para outras redes nacionais, em carteiras 
separadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os Aditivos OUTRAS REDES também podem ser activados por SMS (19203 
enviando a quantidade do Aditivo pretendido) e Directo (*203* Valor do 
Aditivo pretendido #, seguido da tecla CHAMAR) 
 
 
 
 

ADITIVOS  
Outras Redes 

Minutos + SMS  
Outras redes 

Validade 
(dias) 

Preço (KZ) 

Aditivo 20 20 min+10 sms 30 500 

Aditivo 40 40 min+20 sms 30 1 000 

Aditivo 80 80 min+40 sms 30 2 000 

Aditivo 120 120 min+40 sms 30 3 000 

Aditivo 160 160 min+60 sms 30 4 000 

Aditivo 200 200 min+60 sms 30 5 000 



 
 
 
 
 

2. ADITIVO DADOS 
É a oferta com benefícios de Dados, para navegar a qualquer hora do 

dia  

Aditivo Dados Dados 
Validade 

(dias) 
Preço 
(KZ) 

Aditivo 100MB Dia 100MB 1 100 

Aditivo 500MB Dia 500MB 1 400 

Aditivo 1GB Dia 1GB 1 700 

Aditivo 1GB  3 Dias 1GB 3 850 

Aditivo 1GB 30 Dias 1GB 30 1 000 

Aditivo Dados 2GB 2GB 30 2 000 

Aditivo Dados 6GB 6GB 30 5 000 

Aditivo Dados 10GB 
10GB 

30 8 000 

Os Aditivos também podem ser activados por SMS (19204 enviando a 
quantidade do Aditivo pretendido) e Directo (*204* Valor do Aditivo 
pretendido #, seguido da tecla CHAMAR) 
 
 

3. ADITIVO NOITES BWÉ 

É a oferta com benefícios de Dados, para navegar entre a 00:00 e às 5:00 

Após activação, o cliente receberá todos os dias o mesmo volume de 
dados para navegar durante 15 dias 

Os benefícios do dia que não forem consumidos não acumulam 
Aditivos  

NOITES BWÉ  
Dados Noite Bwé 
(das 00:00 as 05:00) 

Validade 
(dias) 

Preço 
(KZ) 

200MB/dia 3GB 15 dias 200 

500MB/dia 7,3GB 15 dias 500 

1GB/dia 15GB 15 dias 1 000 

Os Aditivos também podem ser activados por SMS (19205 enviando a 
quantidade do Aditivo pretendido) e Directo (*205* Valor do Aditivo 
pretendido #, seguido da tecla CHAMAR) 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
FAZ O TEU PLANO 

 
O cliente pode escolher o que quer usar, quando quer usar e principalmente 
quanto quer gastar. 
Há um mundo de opções disponíveis nas combinações de planos Flex, 
Aditivos Outras Redes, 
Aditivos Dados e Aditivos Noites Bwé. 
O cliente pode utilizar várias ofertas em simultâneo entre os diferentes 
Planos Flex e Aditivos que estão à disposição.  
 
Mostramos apenas alguns exemplos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


