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Produto 
IP Fast 

Agora você fica por dentro  
de todos os detalhes  
Do seu produto 

Benefícios do Produto: 

1 A TIM S.A. possui uma rede IP 100% MPLS (Multiprotocol Label Switch), 
preparada para a convergência de qualquer conteúdo de dados, voz e imagem 
de seus clientes corporativos 
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O IPv6 é a nova geração do Protocolo Internet criada para suportar o 
crescimento acelerado que a rede vem apresentando nos últimos anos, e a 
TIM S.A. oferece à sua empresa a oportunidade de poder usufruir desta 
evolução. 
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No IP Fast a conectividade à Internet oferecida por meio de um acesso local 
digital com interface padrão Ethernet, que provê conexão direta e 
permanente entre o equipamento do Cliente e o roteador de acesso da rede 
TIM S.A.  
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O serviço disponibiliza na web um Portal de Serviços que permite ao cliente 
acompanhar o desempenho dos serviços contratados através de relatórios 
gerenciais. 

O Backbone IP TIM suporta alta capacidade de tráfego e tem conexão com as 
maiores operadoras internacionais de telecomunicações, garantindo 
velocidade e confiabilidade 
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6 Fornecimento de CPE (Customer Premises Equipment): Consiste na locação 
de equipamento com serviços de instalação, manutenção, configuração e 
gerência já inclusos, para atender o serviço. Assim o cliente não necessita 
investir na aquisição de equipamento, manutenção, gerenciamento  e nem se 
preocupar com a garantia. 
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Valores de preços e tarifas aplicáveis: 

Os valores devidos à TIM S.A. serão cobrados mensalmente além da Instalação e/ou 
Disponibilização, quando aplicável. 
 
Estes valores serão definidos mediante elaboração de proposta técnico-comercial 
que atenda as necessidade especificas do cliente 
 
Os preços do(s) Serviço(s) contratado(s) poderão ser reajustados após um período 
de 12 (doze) meses após a ativação do serviço ou de seu último reajuste, pelo Índice 
Geral de Preços – Disponibilidade Interna (“IGP-DI”), da Fundação Getúlio Vargas. 
No caso de extinção do índice mencionado, o reajuste será aplicado de acordo com o 
novo índice que vier a substituí-lo. 

Velocidades mínima e média de conexão: 

Porta IP Dedicado/IP Fast. Velocidade da porta: a partir de 1Mbps. 

 A velocidade da porta acima definida representa a taxa de sinalização de dados 
na camada física (nível 1), incluindo todos os overheads dos protocolos 
utilizados nas camadas superiores (níveis 2 a 7 do modelo de referência OSI). 

 A taxa de upload e download são iguais e definidas pela velocidade da porta. 

 O overhead poderá variar de acordo com o tamanho de pacote e protocolo 
utilizado na comunicação. 
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Viabilidade de imediata instalação, ativação e utilização do serviço: 

O produto será considerado ativado técnica (entrega dos serviços funcionando após 
os testes) e comercialmente (faturamento do Serviço) na data em que a TIM S.A. 
notificar o CLIENTE acerca de sua ativação técnica, através do Informe de Ativação, 
enviado por e-mail ao contato técnico indicado pelo CLIENTE 

Caso o CLIENTE não atenda aos requisitos técnicos, operacionais, de infraestrutura 
ou de rede interna sob sua responsabilidade ou, no caso do prazo de ativação ter 
vencido, ou o CLIENTE se recusar a ativar tecnicamente o(s) Serviço(s), a TIM S.A. 
deverá fazer constar no Relatório de Visita Técnica tais ocorrências e concederá ao 
CLIENTE o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a sua regularização.  

Transcorrido este prazo, caso o CLIENTE não tenha atendido aos requisitos referidos 
acima, estará a TIM S.A. automaticamente autorizada a iniciar o faturamento do(s) 
Serviço(s) (ativação comercial), independentemente de sua utilização pelo CLIENTE, 
ou a retirar todos os insumos (Acesso, CPE etc.) disponibilizados pela TIM S.A. para a 
prestação do(s) Serviço(s). 

No caso de alteração de endereço ou eventuais solicitações de alterações técnicas 
dos serviços estabelecidos neste Projeto Comercial, incluindo, mas não se limitando 
a alteração de funcionalidades durante o processo de ativação técnica, o CLIENTE 
está ciente, que o Projeto Comercial será alterado, de forma a contemplar as novas 
condições comerciais e técnicas,  ficando a TIM S.A. isenta de qualquer 
responsabilidade decorrente de fatos desta natureza 

Caso o CLIENTE tenha optado por celebrar o Contrato de permanência, a alteração 
do objeto inicial contratado, também será refletida no Contrato de permanência, 
mediante a celebração de Aditivo.  

No caso de cancelamento dos serviços, o mesmo deverá estar atento ao prazo de 
permanência, quanto tiver optado por celebrar o Contrato de Permanência. 

Prazo de permanência e valor da multa em caso de rescisão antes do prazo: 

Condições constantes no CONTRATO DE PERMANÊNCIA anexo ao projeto 
comercial. 


