
Sumário do Plano 

1 Pode falar à vontade com celulares da sua empresa que estejam ativados 
na mesma estrutura  TIM (intragrupo)  

2 Recebe ligações, sem custo adicional,  quando estiver em viagens pelo 
país.  

3 Se você não contratou um pacote de internet fixo mensal, conta  com 100 
MB para navegar. Após a utilização desses 100MB, a internet é bloqueada. 
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. 

4 Conta com um pacote de 50 SMS/MMS para celulares de qualquer 
operadora do país.  
 

5 

Oferta 
Tarifa Flat Zero D2 

Agora você fica por dentro  
de todos os detalhes  
da sua oferta 

Benefícios da oferta:: 

Acesso ao serviço TIM Banca Light com direito a utilização do aplicativo 
TIM Banca Virtual. O TIM Banca Light reúne 3 títulos de revistas 
nacionais com os temas Atualidades, Entretenimento e TV. Para utilizar o 
serviço o Cliente deverá acessar a página www.timbancavirtual.com.br e 
seguir as orientações de cadastro. Dentro do valor mensal fixo em Reais 
(R$19,90) cobrado pela Oferta, uma parte dos créditos (R$6,40) refere-se 
aos custos para utilização do serviço TIM Banca Light.  O tráfego de 
dados necessário para a utilização do aplicativo não gera cobrança 
adicional, pois está abarcado no valor da franquia da oferta Tarifa Flat 
Zero D2. 
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Para estar elegível à adquirir essa oferta, sua empresa precisará atender aos 
seguintes requisitos: 

Para você entender melhor, veja abaixo um exemplo: 
 
Uma empresa tem 4 linhas com o plano Liberty Empresa  50,  2 linha com o plano Liberty Empresa 
400, 4 linhas com o plano Tarifa Flat Zero e 10 linhas com o plano Tarifa Flat 1000.  Somando todos 
os minutos que a empresa tem, dá um total de 11.000 minutos. Como são 20 linhas, a média de 
minutos por linha é 550 minutos, ou seja, superior aos 100 minutos que a oferta exige.  Sendo assim, 
a empresa está elegível à essa oferta. 

Valores da oferta: 

PLANO DE 
VOZ 

TARIFA FLAT 
ZERO 

MINUTOS PARA 
OUTRAS 

OPERADORAS 

OFERTA MENSAL  
(SEM PRAZO DE 
PERMANÊNCIA / 

LINHA) 

OFERTA MENSAL  
(COM PRAZO DE 
PERMANÊNCIA / 

LINHA) 

NÃO OFERECE 
MINUTOS PARA 

OUTRAS 
OPERADORAS 

R$ 59,90 R$ 19,90 

Principais tarifas da oferta: 

À VONTADE R$ 0,29 / min Verifique no 
site da TIM 

R$ 0,29 / min Verifique no 
site da TIM 

CHAMADAS 
PARA TIM 

DENTRO DA 
SUA EMPRESA 
(INTRAGRUPO) 

CHAMADAS PARA 
CELULARES E FIXOS 

DE QUALQUER 
OPERADORA, 

INCLUSIVE TIM 
 (local e DDD com o 41) 

CHAMADAS 
PARA RÁDIOS 

(SME) 
(local e DDD com 

o 41) 

 

CHAMADAS DE 
LONGA 

DISTÂNCIA 
INTERNACIONAL 

(com o 41) 

CHAMADAS 
REALIZADAS DE FORA 

DO PAÍS  
(Roaming Internacional) 

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. 
 

1 Sendo Cliente novo, adquirir (ou sendo Cliente TIM, já possuir) pelo menos 10 
linhas móveis de voz com ofertas fidelizadas na TIM. 

2 Cada linha móvel da sua empresa TIM deverá ter uma média de 100 minutos. 
Para este cálculo, serão considerados tanto o pacote de minutos individuais 
quanto os compartilhados por todas as linhas da sua empresa. 

3 Valores desta oferta válidos para negociações de 20 a 49 acessos. 
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Sobre a sua internet móvel : 

O seu plano Tarifa Flat já vem com 100 MB de internet incluso. Mas, sua empresa poderá  adquirir um 
pacote maior se desejar. Neste caso, o pacote de 100MB será substituído pelo pacote maior, ficando 
portanto inativo. Em caso de cancelamento do pacote maior, o seu pacote de 100MB é 
automaticamente reativado no seu plano.  
 
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, a internet será automaticamente bloqueada. 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. Se isso ocorrer, sua empresa poderá adquirir um pacote extra para continuar 
navegando, 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 a oferta Tarifa Flat Zero 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: 

A oferta Tarifa Flat Zero é válida para aquisição até 31/06/2017, podendo ser prorrogada a cada 30 dias, caso não 
haja publicação da TIM em contrário. As assinaturas mensais dos planos Tarifa Flat Zero 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. 


