Observações

Oferta
Tim Black + Dados
Agora você fica por dentro
de todos os detalhes
da sua oferta

Benefícios da oferta::

1

Pode falar à vontade com celulares de qualquer operadora e lugar do Brasil.

2 Minutos ilimitados para fazer ligações locais e de longa distância nacional
(utilizando o código 41) para celulares e fixos de qualquer operadora,
inclusive TIM.

3 Recebe ligações, sem custo adicional, quando estiver em viagens pelo país.
4 Tem um pacote de internet escolhido por você para navegar, com opções:

600MB, 6GB, 10GB, 20GB ou 50GB. Se consumir todo o pacote, em caráter
promocional a velocidade de conexão não será bloqueada e sim reduzida para
até 128 Kbps até o inicio do novo ciclo de faturamento. No inicio do novo ciclo
de cobrança, a velocidade é restabelecida automaticamente.

5 Conta com um pacote de 800 SMS/MMS para celulares de qualquer operadora
do país.

6

Conforme oferta selecionada, acesso aos serviços TIM Banca TIM Banca
Premium com direito a utilização do aplicativo TIM Banca Virtual. O
Premium reúne mais de 40 títulos de revistas nacionais. Para utilizar um dos
serviços o Cliente deverá acessar a página www.timbancavirtual.com.br e
seguir as orientações de cadastro. Dentro do valor mensal fixo em Reais (R$)
cobrado pela Oferta, uma parte dos créditos (R$) refere-se aos custos para
utilização do serviço TIM Banca.

7 Acesso ao serviço TIM Finanças com informações que irão auxiliar sua saúde

financeira pessoal e profissional. Para utilizar o serviço o Cliente deverá acessar a
página www.timfinancas.com.br e seguir as orientações de cadastro. Este serviço
disponibiliza conteúdos financeiros através de textos, vídeos e notícias, além de
dicas, exercícios e ebooks sem custo adicional. Dentro do valor total mensal fixo
em Reais (R$ 44,90) cobrado pela Oferta de voz, uma parte dos créditos (R$7,10)
refere-se aos custos para utilização do serviço TIM Finanças. O tráfego de dados

necessário para a utilização do aplicativo não gera cobrança adicional, pois
está abarcado no valor da franquia da oferta Tim Black + Dados.

8 Tem o TIM Protect Backup com armazenamento de informações incluso com

capacidade a partir de 50GB, , dependendo do pacote contratado. Dentro do valor
mensal fixo em Reais cobrado pelo pacote de dados, uma parte dos créditos (R$)
refere-se aos custos para utilização do serviço TIM Protect Backup. Este serviço
permite o armazenamento e gerenciamento de informações pessoais e dados
Multimídia como calendário, foto(s), vídeo(s), música(s) e arquivo(s) ou
documento(s), sem custo adicional. O tráfego de dados necessário para a
utilização do TIM Protect Backup não gera cobrança adicional, pois está abarcado
no valor da franquia da oferta TIM Empresa Tim Black+ Dados.

9

Os clientes que contratem o TIM Black Empresa com oferta de Voz+ Dados de terão acesso
ao benefício promocional para envio de Mensagens de WhatsApp sem restrição de uso e
sem descontar do pacote de internet. Eles terão direito de acessar o aplicativo WhatsApp
para troca de mensagens (áudio, vídeo, foto e texto) sem descontar do pacote de internet
contratado e sem restrição de uso de dados até 31/07/2018. Dentro do aplicativo, o Cliente
poderá enviar mensagens de texto, mensagens de voz gravadas e arquivos de foto e vídeo
sem descontar do seu pacote de internet. Após o período promocional, o envio de
mensagens no WhatsApp passa a consumir do pacote de internet do Cliente aplicando-se
as regras da mecânica de internet contratada até que seja iniciado um novo ciclo de
faturamento. O benefício do WhatsApp sem restrição de uso de dados e sem descontar do
pacote de internet se restringe à troca de mensagens de qualquer tipo e, portanto, não
inclui chamadas de VoIP e chamadas de vídeo realizadas e/ou recebidas no aplicativo.
Assim, a utilização da funcionalidade VoIP ou de chamada de vídeo irá implicar em
desconto do pacote de internet contratado disponível, caso ocorra. Da mesma forma,
qualquer utilização de internet
do aplicativo,
mesmo
que originada de um link enviado
Valor fora
do plano
de Voz
na oferta:
via aplicativo, irá gerar desconto do pacote de internet que o Cliente tiver ativo. O benefício
promocional do WhatsApp é válido até 31/07/2018 e poderá ser encerrado a qualquer
momento caso o acordo comercial com os detentores dos serviços previstos no presente
Regulamento deixe de ser válido, sem que isso enseje qualquer direito ao Cliente.

Valor do plano de Voz na oferta:
TIM BLACK
PLANO DE VOZ

MINUTOS ILIMITADOS PARA
CELULARES E FIXOS DE QUALQUER
OPERADORA E LUGAR, INCLUSIVE TIM
(local e DDD com o 41)*

OFERTA MENSAL
(COM PRAZO DE
PERMANÊNCIA / LINHA)

\\

TIM BLACK

ILIMITADO

R$ 44,90

Observações
TIM Protect Backup por pacote de dados
LIBERTY WEB 600MB

TIM Protect Backup 10 GB

LIBERTY WEB 6GB

TIM Protect Backup 100 GB

LIBERTY WEB 10GB

TIM Protect Backup 100 GB

LIBERTY WEB 20GB

TIM Protect Backup 100 GB

LIBERTY WEB 50GB

TIM Protect Backup 100 GB

Valores dos pacotes de Internet na oferta e valores totais:
FRANQUIA

PACOTE DE DADOS

LIBERTY WEB
20GB
LIBERTY
LIBERTYWEB
WEB10GB
600MB
LIBERTY WEB 5GB

20GB
10GB
600MB
5GB

R$79,90
109,90
R$
R$ 5,00
R$ 29,90

6GB
R$R$
64,90
50GB
250,90
Principais
tarifas daR$oferta:
25,00
6GB
20GB
R$
109,90

LIBERTY
WEB
6GB
LIBERTY
WEB
50GB
LIBERTY
WEB
6GB
LIBERTY
WEB
20GB
LIBERTY WEB 6GB
LIBERTY
WEB
10GB
LIBERTY
WEB
10GB
LIBERTY WEB 50GB
LIBERTY WEB 10GB
LIBERTY WEB 20GB
LIBERTY WEB 20GB

OFERTA MENSAL
(COM PRAZO DE
PERMANÊNCIA /
LINHA)

6GB
10GB
50GB

VALOR TOTAL OFERTA
TIM BLACK+ PACOTE DE
DADOS (COM PRAZO DE
PERMANÊNCIA / LINHA)
174,90
R$R$
144,90
R$ 49,90
R$ 99,90
R$R$
129,90
315,90
R$174,90
69,90
R$

R$ 64,90
R$ R$
55,00
79,90
R$ 250,90

R$ 129,90
99,90
R$R$
144,90
R$ 315,90

10GB
R$ 79,90
20GB
85,00
Principais
tarifas daR$oferta:
20GB
R$ 109,90

R$129,90
144,90
R$
R$ 174,90

50GB
20GB

LIBERTY
LIBERTYWEB
WEB50GB
20GB

R$ 155,00
R$ 109,90

R$ 199,90
R$ 174,90

Principais tarifas da oferta:

Principais tarifas da oferta:
À VONTADE
CHAMADAS
PARA
CELULARES E FIXOS
DE QUALQUER
À VONTADE

CHAMADAS
PARA
RÁDIOS
R$ 0,29
/ min
(SME)
(local e DDD com
o 41)

À VONTADE

CHAMADAS DE
LONGA
Verifique
no
DISTÂNCIA
site
da TIM
INTERNACIONAL
(com o 41)

Verifique no
site da TIM

CHAMADAS
VerifiqueDE
noFORA
REALIZADAS
site
TIM
DOda
PAÍS
(Roaming Internacional)

Verifique no
site da TIM

IMPORTANTE:
Os valores cobrados poderão ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados da data do lançamento
comercial do plano, ou na menor periodicidade permitida em lei, de acordo com a variação do IGP-DI no
período ou outro que venha a substituí-lo.

Observações
Sobre a sua internet móvel :
Confira abaixo as velocidades de navegação:

Em Rede 4G:

Velocidade máxima de download: 5Mbps
Velocidade máxima de upload: 500kbps

Em rede 3G:

Velocidade máxima de download: 1Mbps
Velocidade máxima de upload: 100kbps.

FRANQUIA ADICIONAL:
Se você consumir todo o seu pacote, em caráter promocional a velocidade de conexão não será
bloqueada e sim reduzida para até 128 Kbps até o inicio do novo ciclo de faturamento. Sua empresa
poderá adquirir um pacote extra para continuar navegando na velocidade máxima da rede, desde que
essa opção não tenha sido bloqueado por solicitação da sua própria empresa.
A contratação do “Pacote Adicional” poderá ser feita por, no máximo, 3 (três) vezes no mesmo ciclo e a
cobrança vem na sua conta da TIM.
PARA CONTRATAR A FRANQUIA ADICIONAL, BASTA LIGAR:
*144 DO SEU CELULAR TIM OU 1056 DE QUALQUER TELEFONE.

Cobrança:
Feita através da conta TIM da sua empresa.

Prazo de Permanência:
Como as ofertas Tim Black+ Dados oferece um desconto maior que as ofertas padrão do nosso portfólio, para
adquiri-la, sua empresa deverá concordar em permanecer nela pelo prazo mínimo de 24 meses, assinando o nosso
Contrato de Permanência.
Se você fizer um cancelamento antecipado, haverá uma multa proporcional ao tempo restante do prazo de
permanência.
Os valores das multas estão descritos no Contrato de Permanência, disponível no endereço abaixo:
http://www.tim.com.br/sp/para-empresas/pequenas-e-medias-empresas/voz/movel/tarifa-flat

Vigência:
As ofertas Tim Black + Dados é válida para aquisição até 31/07/2018, podendo ser prorrogada a cada 30 dias, caso
não haja publicação da TIM em contrário. As assinaturas mensais dos planos TIM BLACK e Pacotes de Dados são
válidas por 24 meses.

Habilitação do serviço:
Será realizada em até 48h, a partir da solicitação de ativação feita quando o Administrador de Contrato da sua
empresa solicitar e após recebimento do TIMChip.

Tipo de Comercialização do Aparelho:
Os aparelhos podem ser adquiridos através de Venda Facilitada, (parcelados em 24 vezes na sua conta mensal)
ou em Comodato ou com Aparelho Próprio, de acordo com as regras vigentes informadas pela TIM no momento
da contratação.

