TIM CASA FIXO MUNDO
MECÂNICA RESUMIDA
O TIM CASA FIXO MUNDO oferece ao Cliente os seguintes benefícios:
(1) Chamadas locais de duração ilimitada para qualquer telefone Fixo.
(2) Chamadas de longa distância nacional ilimitada para qualquer telefone Fixo
utilizando o DDD41.
(3) Chamadas locais para telefones móveis TIM ilimitada.
(4) Chamadas de longa distância para telefones móveis TIM ilimitada usando o
DDD41
(5) 300 minutos para falar com qualquer outro telefone móvel do Brasil usando
o DDD41 e qualquer outro telefone, fixo e móvel, do mundo, usando o DDI
41.
(6) Chamadas de longa distância para celulares de outras operadoras. (Tarifa
por minuto)
O plano possui um valor mensal além dos valores de chamada.
TARIFAS E DETALHES DOS BENEFÍCIOS DA OFERTA
(A) Franquia
O plano possui uma mensalidade no valor de R$ 105,90.
(B) Tarifas
Ligações locais
TIM Fixo p/ TIM Fixo
TIM Fixo p/ Fixo outros
TIM Fixo p/ móvel TIM
TIM Fixo p/ outros móveis (além da franquia de
300 minutos)
Ligações de longa distância (DDD 41)
TIM Fixo p/ TIM Fixo
TIM Fixo p/ Fixo outros
TIM Fixo p/ móvel TIM
TIM Fixo p/ outros móveis (Além da franquia de
300 minutos)
Chamada caixa postal
Bloqueio LD
Bloqueio chamada a cobrar

Tipo
Minuto
Minuto
Minuto
Minuto

Preço
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,59

Minuto
Minuto
Minuto
Minuto

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1,50

R$ 0,14
R$ 16,90
R$ 5,07

Chamadas internacionais além da franquia de 300 minutos tem a mesma tarifa da móvel,
que podem ser encontradas no site tim.com.br

(C) Serviços Gratuitos Inclusos no TIM Casa Fixo Mundo:
• Recebimento de SMS;
• Chamada em espera;
• Caixa Postal.

(D) Serviços Adicionais:
• Siga-me: O cliente pode encaminhar suas chamadas para o seu
celular TIM durante o tempo em que não estiver na sua casa. - Serviço
Gratuito.
• Bloqueio de Chamadas a cobrar: O cliente pode controlar o uso do
telefone bloqueando chamadas a cobrar. O bloqueio tem o valor de
R$5,07 mensais.
• Bloqueio de Chamadas Longa Distância Nacional e Internacional: O
cliente pode controlar o uso do telefone bloqueando chamadas. O
bloqueio tem valor de R$16,90 mensais.

PERÍODO DE ELEGIBILIDADE
As tarifas são válidas até 30/09/2017.
Para solicitar o cancelamento do seu TIM Fixo, o cliente deve ligar para o
número 10341.
Este documento é válido para adesões realizadas em um dos seguintes Estados/DDDs: SP , RJ,
ES, MG, PR, SC, DF, GO, MT, TO, MS, AC, RO, BA (DDD71, 73 e 74), SE, PE (DDD81), AL,
PB, RN, CE (DDD85), PI (DDD86), PA (DDD91), RR, AP, AM (DDD92) e MA (DDD98).

Para mais informações, consulte o regulamento completo desta oferta e de todas as possíveis
ofertas citadas neste documento, no site tim.com.br

