REGULAMENTO
Promoção “SMS e rádio ilimitado por 3 meses para aquisição do plano
Controle 59 em São Paulo”
Este plano é comercializado pela NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES Ltda., doravante
denominada simplesmente NEXTEL, situada na Alameda Santos, 2356 – Cerqueira César
- na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ nº 66.970.229/0001-67,
nas seguintes condições:
1. O presente Regulamento tem como objeto a prestação pela NEXTEL ao contratante do
plano Controle 59, durante o período de 19/04/2013 a 31/07/2013, em todas cidades do
Estado de SP, exceto as cidades de Bauru, Ribeirão preto e São José do Rio Preto.
2. A presente promoção apresenta as seguintes características:
2.1 A Promoção “SMS e rádio ilimitado por 3 meses para aquisição do plano Controle
59 em São Paulo”, consiste na prestação do serviço de SMS nacional ilimitado para
qualquer operadora móvel e rádio ilimitado para qualquer assinante da Nextel (Território
Nacional), gratuitamente, durante o período de 3 meses da data de aquisição do plano
Controle 59;
2.2 Esta Promoção é válida para clientes atuais da Nextel que fizerem adição de uma nova
linha com o plano Controle 59 ou para novos clientes que contratarem o plano Controle 59.
A promoção é válida somente para as contratações ocorridas durante o prazo de
19/04/2013 a 31/07/2013, em todas cidades do Estado de SP, exceto as cidades de Bauru,
Ribeirão preto e São José do Rio Preto.
2.3 Após os 3 meses da data de aquisição do plano, o minuto que exceder a franquia de
rádio de 50 minutos mensais será cobrado em fatura mensal, no valor de R$ 0,10/minuto.
Os minutos de chamadas recebidas de rádio não são descontados da franquia mensal de
50 minutos, apenas os minutos de chamadas realizadas pelo assinante do plano Controle
59.
O cliente poderá consultar os minutos de rádio trafegados através do Call Center (1050),
URA (*610 e * 613) e web.
2.4 Após os 3 meses da data de aquisição do plano, o SMS será cobrado normalmente em
fatura mensal, no valor de R$ 0,35 por SMS. Se o assinante do plano Controle 59 desejar,
poderá adquirir o pacote de SMS ilimitado após o término da promoção;
2.5 O plano permite recarga após o término da franquia, sendo o minuto adicional de
ligações locais para outras operadoras na recarga de R$ 0,99;
2.6 Após o término do terceiro mês promocional, o cliente será alterado para o plano Meu
Nextel Controle 70 e beneficiado com muito mais vantagens, conforme tabela abaixo:

Características do Plano

De: Controle 59

Para: Meu Nextel Controle 70

Mensalidade
Chamadas Locais de Nextel
para Nextel

R$59,00

R$59,00

Ilimitado

Ilimitado

Chamadas Locais para outras
operadoras e fixos

50 minutos

70 minutos

Franquia da Rádio
SMS

50 minutos
Avulso (R$0,35)

100 minutos
Avulso (R$0,35)

-

Ligações locais ilimitadas para
qualquer fixo ou móvel, durante o
período das 21 horas às 05 horas e
59 minutos

Benefício extra

3. Dos Critérios de Cobrança e Tarifação do Plano
3.1 Os minutos de chamadas locais de telefonia para números fixos ou móveis de outras
operadoras não incidem em tarifação excedente, pois o plano Controle 59 tem uma
franquia mensal de 50 minutos locais de telefonia e após o consumo da franquia, só serão
realizadas chamadas de telefonia locais mediante a contratação de crédito adicional
através da aquisição do serviço de recarga;
3.2 Os minutos de chamadas locais de telefonia para números Nextel são ilimitados e não
incidem em tarifação excedente;
3.3 Após os 3 primeiros meses da data de aquisição do plano, serão considerados na
apuração do consumo das chamadas de rádio, os minutos que excederem a franquia
mensal de 50 minutos, para as chamadas realizadas pelo assinante do plano. Os minutos
das chamadas recebidas pelo assinante não descontam da franquia contratada. O valor do
minuto excedente será cobrado em fatura mensal no valor de R$ 0,10/minuto;
3.4 A unidade de tarifação mínima para chamadas de rádio ocorre a cada 06 (seis)
proporcional ao valor do minuto de R$ 0,10;
4. Da Promoção
4.1 A promoção é destinada exclusivamente para clientes que adquirirem o plano Controle
59 durante o período de 19/04/2013 a 31/07/2013
em todas cidades do Estado de SP, exceto as cidades de Bauru, Ribeirão preto e São
José do Rio Preto, podendo ser um novo cliente Nextel ou um cliente Nextel que está
adquirindo uma nova linha com o plano Controle 59;
4.2 Essa promoção não é válida para os casos de migração / troca de plano, em que o
cliente migra seu plano atual para o Controle 59. É válida somente para adesão;
4.3 Pela presente promoção o valor da mensalidade será de R$ 59 (Cinquenta e nove
reais), sendo após 3 meses da data de aquisição, acrescidos em fatura mensal o valor de
minuto excedente de rádio e de SMS avulso;

5. Dos Benefícios
5.1 Os clientes participantes desta Promoção terão os seguintes benefícios:
 Franquia mensal de telefonia de 50 minutos para ligações locais para telefones
fixos e móveis de outras operadoras;
 Ligações locais para Nextel ilimitadas;
 Franquia mensal de rádio de 50 minutos para chamadas realizadas pelo assinante.
Durante os 3 primeiros meses da data de aquisição do plano, o serviço do rádio é
ilimitado. Após os 3 primeiros meses, o valor do minuto excedente será cobrado
em fatura no valor de R$ 0,10/minuto respeitando a cadência de 06 (seis)
segundos;
 Durante os 3 primeiros meses da data de aquisição do plano, o serviço de SMS
nacional é ilimitado para qualquer operadora móvel. Após os 3 primeiros meses, o
valor SMS avulso será cobrado em fatura no valor de R$ 0,35/SMS;
 Mensalidade: R$ 59,00
 Após o consumo da franquia, o usuário deverá realizar uma recarga adicional para
continuar realizando ligações locais (dentro do mesmo DDD) para telefones fixos
ou móveis de outras operadoras . As recargas poderão ser realizadas através dos
pontos de vendas autorizados Nextel, nas lojas Nextel, através do banco Itau ou
pelo site www.nextel.com.br. Na contratação dos planos, verifique os valores
disponíveis e o prazo de validade de cada recarga.
 Os minutos não utilizados da franquia, não são cumulativos para o mês seguinte;
6. A promoção tem validade para adesões feitas a partir de 19/04/2013 até o dia
31/07/2013 e os seus benefícios terão validade até 3 meses da data de aquisição do
plano.
7. Das Condições Gerais

7.1 Para que o Cliente faça jus aos benefícios deste Plano deverão ser atendidos os
seguintes requisitos:
7.1.1 O Cliente deverá contratar o plano Controle 59 por meio de adesão.
7.1.2 O Cliente não poderá possuir nenhum débito junto à Nextel.
7.1.3 A Promoção será disponibilizada ao cliente na linha cadastrada no Plano Controle
59.
7.2. Caso o Cliente venha a cancelar o plano Controle 59 antes do período de término da
Promoção, esse imediatamente deixará de ter direito aos benefícios do plano.
7.3. Caso seja constatado que o terminal está sendo utilizado para consumo fraudulento, a
Nextel, dentro das determinações legais e normativas aplicáveis, poderá auditar e
suspender a Promoção.
7.4. A Nextel reserva-se o direito de alterar, suspender ou cancelar a presente Promoção,
mediante aviso prévio de 48 (quarenta e oito) horas a ser feito por meio do site.
7.5. Esse regulamento poderá ser alterado a qualquer momento, sem aviso prévio.
7.6. A data de disponibilização do plano é 19/04/2013
7.7. O usuário poderá solicitar alteração/migração do Plano de Serviço contratado após o
prazo de 30 (trinta) dias, contados da ativação do serviço.

