TIM CONTROLE LIGHT PLUS

EXPERIMENTE TER MAIS INTERNET NO SEU TIM
Utilize o T IM B anca V irtual s em descontar a s ua internet!

Válido até 10/06/2019
*Oferta válida por tempo limitado

V E J A QUA NT OS B E NE FÍCIOS V OCÊ TE M POR A PE NA S:

R $ 49,99

POR
MÊS

2,5GB DE INT E R NE T

TIM -TIM ILIM IT A DO

Para usar como quiser! Sua internet rende muito mais!

Sem restrições! Promocionalmente ligações TIM-TIM (Locais e LDN 41) não
serão descontadas do pacote de minutos.

TIM B A NC A V IR TUA L

25 MINU TOS

As principais revistas do Brasil direto no seu celular, sem custo adicional.

Fale com qualquer operadora em ligações locais.

TIM PR OTE CT B ACK UP
Suas fotos, vídeos e arquivos sempre salvos e protegidos na nuvem.

PACOTE S A DICIONA IS

V OZ

DA DOS

Se você consumir 100% do seu pacote de minutos antes da renovação mensal dos seus
benefícios, não se preocupe!

Se você consumir 100% do seu pacote de internet antes da renovação mensal dos seus
benefícios, não se preocupe! Você tem duas opções:

R$0,50 por minuto

150MB por R$5,00 (7 dias)

Continue fazendo ligações locais pagando apenas R$0,50/minuto para falar com qualquer
operadora do Brasil.

Compre mais 150MB para usar como quiser durante até 7 dias. Caso seus benefícios sejam
renovados durante esse período, não se preocupe, você não perde os MB do seu pacote
adicional. Envie um SMS com WEB150 para 4141.
50MB por R$0,99 (por dia que usar)
Se você escolher esta opção, até a renovação dos seus benefícios, será cobrado R$0,99 apenas
no dia que você usar. São 50 MB por dia em que acessar a internet. Envie um SMS com DIA
para 4141.

CONS ULTA DE CONS UMO

Sms para 4141

*144#

Para internet envie um SMS com a palavra WEB para 4141.
E para minutos envie um SMS com a palavra VOZ para 4141.

Ligue *144# e escolha a opção que deseja consultar.

CONT R OLE DOS GA STOS
Para garantir o seu controle de gastos, todos os pacotes adicionais são descontados dos créditos. Caso não tenha créditos, você pode recarregar em qualquer ponto de recarga TIM ou através do
cartão de crédito ligando para *244.

COB R A NÇ A ME NS A L
Pagamento por Boleto: Você receberá todo mês a sua fatura no endereço cadastrado. Para garantir a renovação dos seus benefícios e não correr o risco de ﬁcar sem se comunicar, mantenha
sempre o pagamento em dia. Os seus benefícios são renovados sempre próximo a data de vencimento da sua fatura. Caso a TIM não identiﬁque o pagamento, você perderá os seus benefícios
mensais e passará a ser cobrado de acordo com as tarifas avulsas do plano.
Pagamento por Cartão de Crédito: Os seus benefícios serão renovados todo mês no momento em que o valor da oferta for lançado em seu cartão de crédito. A data de lançamento deverá ser a
mesma da data da contratação, ou seja, se você contratou a oferta no dia 10, no dia 10 do mês seguinte a TIM realizará novamente a cobrança no seu cartão de crédito e renovará os seus
benefícios mensais. Para garantir que a cobrança seja realizada e que os benefícios sejam renovados, mantenha os dados do seu cartão de crédito atualizados. Você pode fazer isso ligando para
*255.

Minutos: O pacote de minutos locais para outras operadoras é válido para ligações destinadas a operadoras com perﬁl SMP, STFC e SME com perﬁl pessoal física (Nextel). Não estão incluídas
chamadas recebidas a cobrar.
Mensalidade: O valor da mensalidade da oferta TIM Controle Light com 2,5GB é R$55. Promocionalmente, até 10/06/2019 será cobrado R$49,99 por mês.
Inadimplência: Em caso de inadimplência os benefícios do plano ﬁcarão suspensos até que seja realizado o pagamento da fatura TIM ou pela administradora do cartão de crédito. Neste
período, as ligações para terminais ﬁxos ou móveis TIM, locais e LDN, serão cobradas em R$0,50/minuto, e para a utilização de internet será cobrado R$0,99/dia que usar.
Habilitação do Serviço:A habilitação da Oferta e de seus benefícios poderá ocorrer em até 72h a partir do momento da contratação.
Velocidade de referência: A velocidade de referencia para qualquer um dos pacotes é de até 1 Mbps na rede 4G e 5 Mbps na rede 4G.
• Informações sobre condições de reajuste da Oferta e restrições de utilização dos serviços incluídos devem ser veriﬁcados no Regulamento da Oferta.

