
TIM CONTROLE REDES SOCIAIS 2.0

Veja quantos benef ícios você tem por apenas:

R$ 79,99  POR
MÊS

na conta digital

Benefício promocional de WhatsApp não inclui chamadas de vídeo. Minutos válidos para operadoras móveis (SMP) e xas, com o 41.

Apps para navegar ilimitado, sem gastar da sua internet

* Não inclui transmissão de vídeo ao vivo, IGTV e bate papo ao vivo.

Consulta  de consumo

Válido até 31/07/2019

5GB  de inter net
Você ainda ganha mais 500MB por mês de bônus optando pela Conta Digital.

Li gações  à  vontade para todo o B rasil

código 41.

W hatsapp à vontade
Para enviar e receber mensagens de texto, vídeos, imagens, fotos e chamadas
de voz, sem descontar da sua internet.

E -B ook by Skeel o
Os best-sellers mais vendidos do Brasil, no seu celular! Receba todo mês, um
livro para ler quando e onde quiser.

T IM  B anca Jornais II
Principais revistas e jornais do Brasil direto no seu celular. 

SMS
SMS Ilimitados para qualquer operadora do Brasil.

Roaming nacional
As chamadas recebidas em viagem (fora do seu estado) não serão cobradas,
nem descontadas do seu pacote de minutos.

T IM  SE GUR ANÇ A DIG IT AL LIG HT
Oferece soluções digitais para segurança dos smartphones.

Facebook
Conecte-se, compartilhe
momentos, fotos, vídeos e
mensagens com as pessoas que
fazem parte da sua vida.

Wh atsApp
Mande mensagens, fotos, vídeos,
áudios e faça chamadas ilimitadas
de voz a qualquer hora para o
mundo inteiro.

Instagram*
Curta e compartilhe fotos e vídeos,
faça e assista stories e crie seus

Twitter
compartilhe textos, fotos, vídeos e

está acontecendo no Brasil e no
mundo.

Messenger
Converse com seus amigos e faça
ligações de voz sempre e o quanto
quiser.

Instagram, Facebook, W hatsapp e Twitter ilimitados sem
descontar da sua internet.

Dicas

Minutos:

Mensalidade: O valor da mensalidade da oferta TIM Controle com 5GB é R$79,99. Promocionalmente, até 31/07/2019 será cobrado R$79,99 por mês.

Inadimplência:
e para a utilização de internet e/ou torpedos 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 referência para qualquer um dos pacotes é de até 1 Mbps na rede 3G e 5 Mbps na rede 4G

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

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

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

Débito Automático
O valor mensal é sempre o mesmo, para ter maior comodidade e

garantia de quem não perderá seus benefícios, cadastre sua
conta no débito automático através do MEU TIM clicando em

"minha conta" e depois em "débito automático".

Consulta de Utilização
Você será comunicado sempre que atingir 80% e 100% do seu

pacote de internet e de minutos, mas pode consultar o seu
consumo a qualquer momento. Envie SMS com a palavra VOZ

para 4141 ou WEB para 4141.

4G
5X mais rápido! Troque o seu chip para um 4G em qualquer loja

TIM, caso tenha um celular compatível com o 4G e esteja em uma
área de cobertura 4G. Consulte a área de cobertura em

portasabertas.

Aparelhos Multichip
Se o seu aparelho comporta mais de um chip, não se esqueça de

ativar o seu chip TIM para utilização de dados, ou você não
conseguirá usufruir dos benefícios de internet da sua oferta.

Meu TIM
Explore seu novo canal de auto-atendimento TIM! Muito mais

fácil e com mais informações, do jeito que você precisa. 

Recarregue quando quiser
Você pode recarregar o seu TIM Controle a qualquer momento!
Basta ir a um ponto de recargas TIM ou recarregar através do

cartão de crédito ligando para *244.


