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O que você procura?

2ª Via de Conta

PLANOS
Para Você

Planos e Ofertas

Controle

PARA OPERADORAS

INTERNET

RECARGA

LOJA ONLINE

Mapa de Cobertur

SERVIÇOS

Sumário TIM Controle Express 1GB

SUMÁRIO TIM CONTROLE EXPRESS 1GB

AGORA SEU TIMCHIP VALE POR TODOS
LIGAÇÕES PARA QUALQUER OPERADORA DO BRASIL E MUITA
INTERNET POR UM VALOR FIXO POR MÊS.

Válido até 14/04/2016

VEJA QUANTOS BENEFÍCIOS VOCÊ TEM POR APENAS:

R$ 50,00

POR
MÊS

500 MINUTOS

1GB DE INTERNET

WHATSAPP

TORPEDOS

ROAMING NACIONAL

R$ 5 EM CRÉDITO

TIM MUSIC

TIM PROTECT BACKUP

Fale com qualquer operadora de qualquer lugar do Brasil em ligações locais e
DDD (com o 41).

Promocionalmente, até 14/04/2016, os clientes terão 100MB por dia para enviar e
receber mensagens de texto, áudio, vídeo e foto dentro do aplicativo WhatsApp
sem descontar da franquia de internet.

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

Ouça milhões de músicas sem descontar do seu pacote de internet e sem pagar a
mais por isso! Clique aqui e saiba mais.

Como o WhatsApp não desconta do pacote, sua internet
partir da sua renovação no mês de maio, sua oferta mud
500MB de internet para usar como quiser.

Envie até 500 torpedos para qualquer operadora do país.

Use como quiser, inclusive para contratar pacotes adicion
minutos.

5GB para armazenar arquivos digitais como músicas, foto
plataforma online, não ocupando o espaço do seu celular

PACOTES ADICIONAIS

http://www.tim.com.br/rj/para-voce/planos/controle/sumarios/tim-controle-express2

1/3

28/03/2016

Sumário TIM Controle Express 1GB - Sumários - Controle - Planos - Para Você | TIM

VOZ

DADOS

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

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

R$0,25 por minuto

150MB por R$3,00 (7 dias)

Continue fazendo ligações pagando apenas R$0,25/minuto para falar com qualquer
operadora do Brasil (local e DDD).

Compre mais 150MB para usar como quiser durante até 7 dias. Cas
sejam renovados durante esse período, não se preocupe, você não
pacote adicional. Envie um SMS com WEB150 para 4141.

50 minutos por R$4 (por 7 dias)

50MB por R$0,99 (por dia que usar)

Pacote adicional de 50 minutos por apenas R$4. O minuto sai por apenas R$0,08!
Para contratar envie SMS com VOZ50 para 4141. O pacote é válido por 7 dias.

Se você escolher esta opção, até a renovação dos seus benefícios, se
apenas no dia que você usar. São 50 MB por dia em que acessar a in
SMS com DIA para 4141.

*Valores promocionais válidos até 14/04/2016. Após este período, poderá ser cobrado
R$0,50/minuto e R$6 por 50 minutos.

*Valores promocionais válidos até 14/04/2016. Após este período, p
R$6/150MB e R$1,50/30MB.

CONTROLE DOS 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 re
cartão de crédito ligando para *244.

COBRANÇA MENSAL

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
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 mensa
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.

DICAS

Cartão de Crédito

Consulta de Utilização

Não que sem os seus benefícios! Para continuar usufruindo
a sua oferta mantenha os dados do cartão de credito
sempre atualizados, para isso basta ligar *255.

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.

VOCÊ ESTÁ EM:

Rio de Janeiro

OK

4G

PARA VOCÊ

PARA EMPRESAS

Aparelhos Multichip

Meu TIM

Se o seu aparelhoOcomporta
mais de um chip, ative o seu
que você procura?
chip TIM para a utilização de dados. Ou você não conseguirá
usufruir dos benefícios de internet da sua oferta.

Explore seu novo canal de auto-atendimento TIM! Muito
mais fácil e com mais informações, do jeito que você precisa.
Clique aqui e conheça alguns serviços.
PLANOS

http://www.tim.com.br/rj/para-voce/planos/controle/sumarios/tim-controle-express2

INTERNET

Navegue mais rápido! Troque o seu chip p
qualquer loja TIM, caso tenha um celular co
4G e esteja em uma área de cobertura 4G.
de cobertura em portasabertas.tim.

RECARGA

PARA OPERADORAS

Recarregue quando quis

Você pode recarregar o seu TIM Controle
2ª Via de
Contair a umMapa
dede
Cobertur
momento!
Basta
ponto
recar
recarregar através do cartão de crédito liga
LOJA ONLINE

SERVIÇOS
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Minutos: Os minutos são válidos para ligações destinadas a operadoras com o per l SMP, STFC e SME com per l pessoa física (Nextel). Não estão incluídas chamadas rec
Torpedos: Ao atingir o limite de 500 torpedos por mês, será cobrado R$0,05 por torpedo enviado.
Mensalidade: O valor da mensalidade da oferta TIM Controle 1GB é R$60. Promocionalmente até 14/04/2016 será cobrado R$50 por mês.

WhatsApp: Promocionalmente, até 14/04/2016, os clientes terão 100MB por dia para enviar e receber mensagens de texto, áudio, vídeo e foto dentro do aplicativo Whats
franquia da internet.

Inadimplência: Em caso de inadimplência os benefícios do plano carão suspensos até que seja aprovado o pagamento pela administradora do cartão de crédito. Neste
serão cobradas em R$0,25/minuto, 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.

Essa oferta é válida até 14/04/2016.
Para mais informações Clique aqui e consulte o regulamento da oferta no site da TIM.

Curtir Seja o primeiro de seus
amigos a curtir isso.
Tweetar
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NOSSOS SITES

PARA VOCÊ

ATENDIMENTO

SOBRE A TIM

Para Empresas

Planos

Acessar MEU TIM

Institucional

Loja TIM

Internet

Aplicativo Meu TIM

Carreira

Meu TIM

Recarga

Internet

Portabilidade

Mensagens e Sms

Informações sobre Conta

Sustentabilidade

TIM Music

Tudo Sobre Sua Conta

Regulatório

Cancelamento de Linha

Perguntas Frequentes

Instituto TIM

2ª Via de Conta

Sala de Imprensa

De cientes Auditivos

Seja um Lojista

Planos e Ofertas TIM

Localizador de Lojas

Conselho de Usuários

Dicas para uso de dados

Fale Conosco

Pesquisa de Qualidade

Simulador de dados Pré Pago

Guia de Aparelhos

Seja um parceiro

VEJA MAIS
TIM assina Compromisso para
serviços de internet móvel

TIM NA REDE:

Relações com Inves

International Visito

Cancelamento de Linha Corp
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