
TIM CONTROLE SMART 2.0

Válido até 30/06/2019

V E JA QUANT OS B E NE FÍCIOS V OCÊ  TE M POR  APE NA S:

R$ 64,99 POR
MÊS

na Fatura Digital

**Benefício promocional de WhatsApp não inclui chamadas de vídeo.

APPS PAR A NA V E GAR  ILIMITADO, SE M GASTAR  DA SUA INT E R NE T

CONS ULTA DE  CONS UMO

4GB  DE  INT E R NE T
Você ainda ganha mais 500MB por mês de bônus optando pela Fatura Digital e
mais 1GB por mês de bônus optando pelo Débito Automático.

LIG AÇÕE S ILIM IT ADAS*
Fale com qualquer operadora e qualquer lugar do Brasil com o 41.

W HA TSAPP**
Whatsapp à vontade para enviar e receber mensagens de texto, vídeos, imagens
e fotos sem descontar da franquia de internet.

TIM  B ANC A JOR NAIS  II
Principais revistas e jornais do Brasil direto no seu celular. 

SMS
SMS Ilimitados para qualquer operadora do Brasil.

R OAMING  NA CIO NAL
As chamadas recebidas em viagem (fora do seu estado) não serão cobradas, nem
descontadas do seu pacote de minutos.

E -B OOK  BY SK E E LO
Os best-sellers mais vendidos do Brasil, no seu celular! Receba todo mês, um livro
para ler quando e onde quiser.

Wh atsApp
Mande mensagens, fotos,
vídeos, áudios e faça chamadas
de voz e vídeo a qualquer hora e
em todo lugar.

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

Telegram
Mensagens de texto, fotos e
stickers à vontade em um só
aplicativo.

SMS PAR A 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.

No TIM Controle você tem W hatsApp ilimitado sem
descontar da sua internet.

 

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.tim.com.br

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.

CONT R OLE  DE  GASTOS
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 ANÇ A ME NS AL
Você receberá todo mês a sua fatura no endereço cadastrado. Para garantir a renovação dos seus benefícios e não correr o risco sem se comunicar, mantenha sempre o pagamento em dia. Os

de acordo com as tarifas avulsas do plano.

DICAS

Minutos:

Mensalidade:  O valor da mensalidade da oferta TIM Controle com 4GB é R$64,99.

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


