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A banda larga é um tipo de Internet que permite conexão em alta velocidade! Ela costuma
ser disponibilizada por diversas operadoras de telefonia, sendo uma delas, a TIM. Neste post,
você conhecerá os diversos planos, sejam eles móveis ou de telefonia ﬁxa, disponibilizados
pela TIM!

Como funciona?
A Banda Larga vem sendo amplamente utilizada, mas alguns cuidados devem ser tomados
no momento da contratação:
Tipo de conexão: basicamente, é a forma como o sinal chegará até você – seja via
rádio, 3G/4G, ou ainda via cabo.
Velocidade: analise também o pacote de dados oferecidos, baseado no tanto que será
utilizado.
Itens do pacote: a TIM, por exemplo, oferece diversos outros serviços juntamente com
a Banda Larga, o que pode ser uma excelente opção para quem também utiliza a
telefonia desta operadora.

Para que serve?
Existem diversos motivos para se contratar uma Banda Larga:
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Garantia de sinal: depois de estabelecido um pacote de dados mensal, você poderá
contar com Internet por todo o mês. Isso difere dos planos pré-pagos, por exemplo,
que dependem da recarga com créditos.
Utilização de outros serviços: o plano geralmente englobará um pacote mais amplo,
que permitirá a inclusão de outros serviços TIM.
Velocidade: a Internet Banda Larga costuma ser mais rápida, e assim, agiliza as suas
tarefas do dia a dia.

Quais os planos disponíveis?
Agora que você já sabe o que é como funciona a Banda Larga, conheça os serviços
oferecidos pela TIM:
TIM CONTROLE LIGHT PLUS
Este pacote oferece Internet móvel, e 25 minutos de ligação mensais para qualquer
operadora. Ele custa R$ 39,90 por mês, e seu funcionamento é semelhante ao pré-pago,
porém, você efetua o pagamento uma única vez ao mês.
TIM CONTROLE 2 GIGA
A forma de pagamento é semelhante ao item anterior, mas, neste plano são disponíveis 2
GIGAS de Internet mensais, além de ligações ilimitadas de TIM para TIM.
O valor é de R$ 54,90.
LIBERT WEB
Dentro desta opção, existem diversos planos, que variam de valor conforme o tanto de
Internet disponibilizada mensalmente. De uma forma geral, se trata de um plano pós-pago, e
que permite o uso da Internet em 4 Chips e 1 computador/Tablet, tudo por um único valor!
LIBERT WEB EXPRESS
Também se trata de uma Internet disponível para uso em computadores, porém, dessa vez,
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você compra o pacote de dados que deseja utilizar! Por exemplo: 1 GB custa R$ 49,90, e o
valor pode ser pago via cartão de crédito.

Como contratar?
Para contratar um destes planos, basta dirigir-se a uma loja de revenda TIM mais próxima,
onde serão esclarecidas outras dúvidas e será feito o contrato. Também, existem outras
possibilidades:
Contratação telefônica
Você pode ligar para a televenda da TIM e contratar seu plano via telefone. O número é:
4003-0941.
Chat Online
Existe um sistema online no site http://www.tim.com.br/, que permite a escolha e
contratação imediatas do plano que mais se encaixa com você!
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