
 

 

Classificado como Público 

 

SUMÁRIO TIM FIXO LOCAL PLUS VP 

Esta é uma Oferta da TIM S/A. O serviço é prestado na modalidade VOIP, para 

assinantes que possuam serviço de banda larga, na modalidade pós-pago, sendo os 

respectivos assinantes vinculados ao plano alternativo de serviço “TIM FIXO 

ILIMITADO (PAS 141). 

MECÂNICA RESUMIDA 

O TIM FIXO LOCAL PLUS VP oferece ao Cliente os seguintes benefícios: 

 

(1)  Chamadas locais ilimitadas para telefones fixos de qualquer operadora.  

(2)  Tarifa única para chamadas de longa distância nacional para telefones fixos 

do Brasil, utilizando o DDD 41 e para chamadas locais para números móveis. 

 

PREÇOS E DETALHES DOS BENEFÍCIOS DA OFERTA  

(A) Franquia: 

O plano possui uma mensalidade no valor de R$ 29,90*. 

 

(B) Preços 

Ligações Locais Tipo Preço 

“TIM Fixo” p/ Móvel TIM Ilimitado R$ 0,59 

“TIM Fixo” p/ Móvel outras operadoras Ilimitado R$ 0,59 

Ligações de Longa Distância Nacional (CSP 

41) 
  

“TIM Fixo” p/ “TIM Fixo” Ilimitado R$ 0,59 

“TIM Fixo” p/ Fixo outros Ilimitado R$ 0,59 

“TIM Fixo” p/ Móvel TIM Ilimitado R$ 0,59 

“TIM Fixo” p/ Móvel outras operadoras Ilimitado R$ 0,59 

Serviços adicionais   

Chamada caixa Postal Chamada R$ 0,14 

Bloqueio para recebimento de chamadas de 

Longa Distância 
Mensal R$ 16,90 

Bloqueio para o recebimento de chamada a 

cobrar 
Mensal R$ 5,53 

* Valores em R$ com tributos. 

(C) Serviços Gratuitos Inclusos na Oferta TIM FIXO LOCAL PLUS 

VP conforme disponibilidade das funcionalidades no aparelho 

 

• Recebimento de SMS. 

• Chamada em espera. 

• Caixa Postal* 

• Siga-me: O cliente pode encaminhar suas chamadas para o seu celular 

TIM durante o tempo em que não estiver na sua casa. 
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*O serviço de caixa postal não terá nenhuma cobrança, porém as chamadas 

para caixa postal apresentam custo conforme tabela acima 

 

(D) Serviços Adicionais: 

 

• Bloqueio de Recebimento de Chamadas a cobrar: O cliente pode controlar o 

uso do telefone bloqueando chamadas a cobrar. 

• Bloqueio de Chamadas Longa Distância Nacional e Internacional: O cliente 

pode controlar o uso do telefone bloqueando chamadas. 

 

PERÍODO DE ADESÃO E VIGÊNCIA 

Oferta está disponível para adesões até 31/03/2023, estando os benefícios vigentes 

até 31/03/2023, podendo ser prorrogado a critério da TIM. 

Para solicitar o cancelamento do seu TIM Fixo, o cliente deve ligar para o número 

10341. 

Este documento é válido para adesões realizadas em uma das localidades com 

cobertura TIM FIXO VOIP. A cobertura pode ser consultada no atendimento pelo 

número 10341. 

Para mais informações, consulte o regulamento completo desta oferta e de todas as 

possíveis ofertas citadas neste documento, no site tim.com.br 


