Sumário da Oferta 1

“Ctr 500MB + 100min”







Plano/Promoção: “Ctr 500MB+100min 189/Pós/SMP” / “Ctr 500MB+100min”
Mensalidade: R$ 59,99 (valor sem desconto e sem fidelização durante 12 meses) durante a vigência da
promoção, podendo ser prorrogada a exclusivo critério da Nextel. A mensalidade padrão do plano é R$
120,00;
Período Promocional: Promoção válida de 01/Dezembro/2015 até 31/Julho/2016, podendo ser
prorrogada a exclusivo critério da Nextel.

Regras de Reajuste: O valor do item tarifário integrante deste Plano de Serviço poderá ser reajustado,
observado o período mínimo de 12 meses contados da data de seu lançamento comercial, com base na
variação do IGP-M, ou, por outro índice que venha substituí-lo.





Elegibilidade: Pessoa Física e Jurídica que contratar esta promoção no período de adesão.
Carência: Não há carência nem multa de fidelização atrelada a contratação deste plano de serviços.
Abrangência: A promoção está disponível para aquisição em São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e
19), Rio de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61), Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá
(DDD 44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória (DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81), Fortaleza
(DDD 85) e Goiânia (DDD 62) e após a adesão o serviço poderá ser utilizado em toda área de cobertura da
Nextel.



Características do Plano:




- 100 minutos para falar com fixos e móveis em ligações locais (após exceder a franquia será
cobrado R$ 1,00 por minuto excedente);

@ -

500 MB de internet;



- Ligações ilimitadas de Nextel para Nextel;



- Serviço de Rádio Nextel;



- Roaming Nacional


- Ligações para Nextel de todo o Brasil através do CSP 99 ilimitadas.
 Todos os pacotes de internet mencionados acima possuem tecnologia 3G, 3G+ e 4G. Quando fora da
região de cobertura 3G, o cliente navegará na tecnologia 4G ou 3G+. A velocidade de navegação será
definida pela área de cobertura que o usuário se encontrar. Para usufruir das velocidades é necessário
possuir aparelho compatível com a frequência da rede da Nextel e possuir aparelho compatível com as
tecnologias. Atingida a franquia de internet, a navegação será bloqueada e restabelecida somente
mediante a aquisição de um pacote de internet extra. Promocionalmente, até 31/Julho/2016, após
ultrapassada a franquia a conexão continua disponível, com velocidade reduzida para 64 Kbps para
Download e Upload para todos os planos e tecnologias (3G, 3G+ e 4G). Essa promoção poderá ser
descontinuada ou prorrogada a exclusivo critério da Nextel mediante prévia comunicação. A velocidade

de transferência de dados está sujeita às oscilações e variações decorrentes de fatores extremos à rede
da prestadora;

Tecnologia

Velocidade de
Download

Velocidade de
Upload

3G

600 Kbps

200 Kbps

3G+
4G

600 Kbps
5 Mbps

200 Kbps
380 Kbps

Área de Cobertura
(DDD´s)
São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19),
Rio de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD
61), Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43),
Maringá (DDD 44), Florianópolis (DDD 48), Joinville
(DDD 47), Porto Alegre (DDD 51), Caxias do Sul
(DDD 54), Belo Horizonte (DDD 31), Divinópolis
(DDD 37), Vitória (DDD 27), Salvador (DDD 71),
Recife (DDD 81), Fortaleza (DDD 85) e Goiânia
(DDD 62)
São Paulo (DDD 11)
RJ (DDD 21)

 Este plano ainda pode ser complementado com:
Serviços Adicionais

Descrição
Mensalidade
Pacotes com 50, 500 e 1.000 SMS para qualquer
50 SMS: R$ 5,00
Pacotes de 50, 500 e
operadora do Brasil. Ultrapassada a franquia, haverá
500 SMS: R$ 10,00
1.000 SMS Mensal
cobrança do SMS excedente no valor de R$ 0,36/SMS,
1.000 SMS: R$ 15,00
caso tenha recarga
200 minutos para ligações locais para qualquer número
de telefonia fixa, independente de horário ou dia da
200 min para Fixo
R$ 10,00
semana. Válido para ligações originadas dentro do DDD
de registro do cliente
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
200 min Finais de
móvel, durante o período das 0h00 horas do sábado às
R$ 10,00
Semana
23 horas e 59 minutos do domingo. Válido para ligações
originadas dentro do DDD de registro do cliente.
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
móvel, durante o período das 21 horas às 05 horas e 59
200 min à Noite
R$ 10,00
minutos. Válido para ligações originadas dentro do DDD
de registro do cliente.
Serviço de Dados para Blackberry que permite acesso à
BIS / BES
internet e acesso a e-mails ilimitado (através do tráfego
R$ 29,90
pela APN BlackBerry.net)
- Regra para Contratação: Para os Serviços Adicionais dispostos acima, não é permitido repetir a adição do mesmo
tipo serviço ao plano.

Sumário da Oferta 2

“Ctr 1GB + 100min”







Plano/Promoção: “Ctr 1GB+100min 189/Pós/SMP” / “Ctr 1GB+100min”
Mensalidade: R$ 69,99 (valor sem desconto e sem fidelização durante 12 meses) durante a vigência da
promoção, podendo ser prorrogada a exclusivo critério da Nextel. A mensalidade padrão do plano é R$
135,00;
Período Promocional: Promoção válida de 01/Dezembro/2015 até 31/Julho/2016, podendo ser
prorrogada a exclusivo critério da Nextel.

Regras de Reajuste: O valor do item tarifário integrante deste Plano de Serviço poderá ser reajustado,
observado o período mínimo de 12 meses contados da data de seu lançamento comercial, com base na
variação do IGP-M, ou, por outro índice que venha substituí-lo.





Elegibilidade: Pessoa Física e Jurídica que contratar esta promoção no período de adesão.
Carência: Não há carência nem multa de fidelização atrelada a contratação deste plano de serviços.
Abrangência: A promoção está disponível para aquisição em São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e
19), Rio de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61), Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá
(DDD 44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória (DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81), Fortaleza
(DDD 85) e Goiânia (DDD 62) e após a adesão o serviço poderá ser utilizado em toda área de cobertura da
Nextel.



Características do Plano:




- 100 minutos para falar com fixos e móveis em ligações locais (após exceder a franquia será
cobrado R$ 1,00 por minuto excedente);

@ -

1 GB de internet;



- Ligações ilimitadas de Nextel para Nextel;



- Serviço de Rádio Nextel;



- Roaming Nacional



- Ligações para Nextel de todo o Brasil através do CSP 99 ilimitadas.

 Todos os pacotes de internet mencionados acima possuem tecnologia 3G, 3G+ e 4G. Quando fora da
região de cobertura 3G, o cliente navegará na tecnologia 4G ou 3G+. A velocidade de navegação será
definida pela área de cobertura que o usuário se encontrar. Para usufruir das velocidades é necessário
possuir aparelho compatível com a frequência da rede da Nextel e possuir aparelho compatível com as
tecnologias. Atingida a franquia de internet, a navegação será bloqueada e restabelecida somente
mediante a aquisição de um pacote de internet extra. Promocionalmente, até 31/Julho/2016, após
ultrapassada a franquia a conexão continua disponível, com velocidade reduzida para 64 Kbps para
Download e Upload para todos os planos e tecnologias (3G, 3G+ e 4G). Essa promoção poderá ser
descontinuada ou prorrogada a exclusivo critério da Nextel mediante prévia comunicação. A velocidade

de transferência de dados está sujeita às oscilações e variações decorrentes de fatores extremos à rede
da prestadora;

Tecnologia

Velocidade de
Download

Velocidade de
Upload

3G

600 Kbps

200 Kbps

3G+
4G

600 Kbps
5 Mbps

200 Kbps
380 Kbps

Área de Cobertura
(DDD´s)
São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19), Rio
de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61),
Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá (DDD
44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto
Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória
(DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81),
Fortaleza (DDD 85) e Goiânia (DDD 62)
São Paulo (DDD 11)
RJ (DDD 21)

 Este plano ainda pode ser complementado com:
Serviços Adicionais

Descrição
Mensalidade
Pacotes com 50, 500 e 1.000 SMS para qualquer
50 SMS: R$ 5,00
Pacotes de 50, 500 e
operadora do Brasil. Ultrapassada a franquia, haverá
500 SMS: R$ 10,00
1.000 SMS Mensal
cobrança do SMS excedente no valor de R$ 0,36/SMS,
1.000 SMS: R$ 15,00
caso tenha recarga
200 minutos para ligações locais para qualquer número
de telefonia fixa, independente de horário ou dia da
200 min para Fixo
R$ 10,00
semana. Válido para ligações originadas dentro do DDD
de registro do cliente
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
200 min Finais de
móvel, durante o período das 0h00 horas do sábado às
R$ 10,00
Semana
23 horas e 59 minutos do domingo. Válido para ligações
originadas dentro do DDD de registro do cliente.
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
móvel, durante o período das 21 horas às 05 horas e 59
200 min à Noite
R$ 10,00
minutos. Válido para ligações originadas dentro do DDD
de registro do cliente.
Serviço de Dados para Blackberry que permite acesso à
BIS / BES
internet e acesso a e-mails ilimitado (através do tráfego
R$ 29,90
pela APN BlackBerry.net)
- Regra para Contratação: Para os Serviços Adicionais dispostos acima, não é permitido repetir a adição do mesmo
tipo serviço ao plano.
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P







internet + P voz - “Pós 2GB+100min”

Plano/Promoção: “Smart 2GB+100min 187/Pós/SMP” / “Pós 2GB+100min”
Mensalidade: R$ 99,99 (valor sem desconto e sem fidelização durante 12 meses) durante a vigência da
promoção, podendo ser prorrogado a exclusivo critério da Nextel. A mensalidade padrão do plano é R$
150,00;
Período Promocional: Promoção válida de 01/Dezembro/2015 até 31/Julho/2016, podendo ser
prorrogada a exclusivo critério da Nextel.

Regras de Reajuste: O valor do item tarifário integrante deste Plano de Serviço poderá ser reajustado,
observado o período mínimo de 12 meses contados da data de seu lançamento comercial, com base na
variação do IGP-M, ou, por outro índice que venha substituí-lo.





Elegibilidade: Pessoa Física e Jurídica que contratar esta promoção no período de adesão.
Carência: Não há carência nem multa de fidelização atrelada a contratação deste plano de serviços.
Abrangência: A promoção está disponível para aquisição em São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e
19), Rio de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61), Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá
(DDD 44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória (DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81), Fortaleza
(DDD 85) e Goiânia (DDD 62), e após a adesão o serviço poderá ser utilizado em toda área de cobertura da
Nextel.



Características do Plano:


P

- 100 minutos para falar com fixos e móveis em ligações locais (após exceder a franquia

será cobrado R$ 1,00 por minuto excedente);


P

@ -

2 GB de internet;



-

Ligações ilimitadas de Nextel para Nextel;



-

Serviço de Rádio Nextel;



-

Roaming Nacional



-

Ligações para Nextel de todo o Brasil através do CSP 99 ilimitadas.

 Todos os pacotes de internet mencionados acima possuem tecnologia 3G, 3G+ e 4G. Quando fora da
região de cobertura 3G, o cliente navegará na tecnologia 4G ou 3G+. A velocidade de navegação será
definida pela área de cobertura que o usuário se encontrar. Para usufruir das velocidades é necessário
possuir aparelho compatível com a frequência da rede da Nextel e possuir aparelho compatível com as
tecnologias. Atingida a franquia de internet, a navegação será bloqueada e restabelecida somente
mediante a aquisição de um pacote de internet extra. Promocionalmente, até 31/Julho/2016, após
ultrapassada a franquia a conexão continua disponível, com velocidade reduzida para 64 Kbps para
Download e Upload para todos os planos e tecnologias (3G, 3G+ e 4G). Essa promoção poderá ser

descontinuada ou prorrogada a exclusivo critério da Nextel mediante prévia comunicação. A velocidade
de transferência de dados está sujeita às oscilações e variações decorrentes de fatores extremos à rede
da prestadora;
Tecnologia

Velocidade de
Download

Velocidade de
Upload

3G

600 Kbps

200 Kbps

3G+
4G

600 Kbps
5 Mbps

200 Kbps
380 Kbps

Área de Cobertura
(DDD´s)
São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19), Rio
de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61),
Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá (DDD
44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto
Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória
(DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81),
Fortaleza (DDD 85) e Goiânia (DDD 62)
São Paulo (DDD 11)
RJ (DDD 21)

 Este plano ainda pode ser complementado com:
Serviços Adicionais
Controle da fatura

Descrição
Permite o cliente transformar o seu plano pós-pago em
um plano controle, controlando assim seus gastos na
fatura

Pacotes com 25, 50, 100, 500 e 1.000 SMS para qualquer
Pacotes de 25, 50, 100,
operadora do Brasil. Ultrapassada a franquia, haverá
500 e 1.000 SMS Mensal
cobrança do SMS excedente no valor de R$ 0,36/SMS

200 min para Fixo

200 min Finais de
Semana

200 min à Noite

BIS / BES

Plano Família

200 minutos para ligações locais para qualquer número
de telefonia fixa, independente de horário ou dia da
semana
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
móvel, durante o período das 0h00 horas do sábado às
23 horas e 59 minutos do domingo válidas para ligações
originadas dentro do DDD de registro do cliente
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
móvel, durante o período das 21 horas às 05 horas e 59
minutos válidas para ligações originadas dentro do DDD
de registro do cliente
Serviço de Dados para Blackberry que permite acesso à
internet e acesso a e-mails ilimitado (através do tráfego
pela APN BlackBerry.net)
Compartilhamento de minutos e de internet entre o
titular do plano e dependentes.
Planos de 2 GB: até 1 usuário adicional;
Planos 5 GB: até 2 usuários adicionais;
Planos de 10 GB: até 4 usuários adicionais.

Mensalidade
R$ 10,00
25 SMS :R$ 3,00
50 SMS: R$ 5,00
100 SMS: R$ 7,00
500 SMS: R$ 10,00
1.000 SMS: R$ 15,00
R$ 10,00

R$ 10,00

R$ 10,00

R$ 29,90

R$ 30,00

- Regra para Contratação: Para os Serviços Adicionais dispostos acima, não é permitido repetir a adição do mesmo
tipo serviço ao plano.
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internet +

M voz - “Pós 2GB+500min”

Plano/Promoção: “Smart 2GB+500min 178/Pós/SMP” / “Pós 2GB+500min”
Mensalidade: R$ 122,18 (valor sem desconto e sem fidelização durante 12 meses) durante a vigência da
promoção, podendo ser prorrogada a exclusivo critério da Nextel. A mensalidade padrão do plano é R$
180,00;
Período Promocional: Promoção válida de 08/Junho/2015 até 31/Julho/2016, podendo ser prorrogada a
exclusivo critério da Nextel.

Regras de Reajuste: O valor do item tarifário integrante deste Plano de Serviço poderá ser reajustado,
observado o período mínimo de 12 meses contados da data de seu lançamento comercial, com base na
variação do IGP-M, ou, por outro índice que venha substituí-lo.





Elegibilidade: Pessoa Física e Jurídica que contratar esta promoção no período de adesão.
Carência: Não há carência nem multa de fidelização atrelada a contratação deste plano de serviços.
Abrangência: A promoção está disponível para aquisição em São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e
19), Rio de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61), Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá
(DDD 44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória (DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81), Fortaleza
(DDD 85) e Goiânia (DDD 62) e após a adesão o serviço poderá ser utilizado em toda área de cobertura da
Nextel.



Características do Plano:


M

-

- 500 minutos para falar com fixos e móveis em ligações locais (após exceder a franquia

será cobrado R$ 1,00 por minuto excedente);






P - @ -

Ligações ilimitadas de Nextel para Nextel;

-




2 GB de internet;

Serviço de Rádio Nextel;
-

-

Roaming Nacional
Ligações para Nextel de todo o Brasil através do CSP 99 ilimitadas.

 Todos os pacotes de internet mencionados acima possuem tecnologia 3G, 3G+ e 4G. Quando fora da
região de cobertura 3G, o cliente navegará na tecnologia 4G ou 3G+. A velocidade de navegação será
definida pela área de cobertura que o usuário se encontrar. Para usufruir das velocidades é necessário
possuir aparelho compatível com a frequência da rede da Nextel e possuir aparelho compatível com as
tecnologias. Atingida a franquia de internet, a navegação será bloqueada e restabelecida somente
mediante a aquisição de um pacote de internet extra. Promocionalmente, até 31/Julho/2016, após
ultrapassada a franquia a conexão continua disponível, com velocidade reduzida para 64 Kbps para
Download e Upload para todos os planos e tecnologias (3G, 3G+ e 4G). Essa promoção poderá ser

descontinuada ou prorrogada a exclusivo critério da Nextel mediante prévia comunicação. A velocidade
de transferência de dados está sujeita às oscilações e variações decorrentes de fatores extremos à rede
da prestadora;
Tecnologia

Velocidade de
Download

Velocidade de
Upload

3G

600 Kbps

200 Kbps

3G+
4G

600 Kbps
5 Mbps

200 Kbps
380 Kbps

Área de Cobertura
(DDD´s)
São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19),
Rio de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD
61), Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá
(DDD 44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD
47), Porto Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54),
Belo Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37),
Vitória (DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD
81), Fortaleza (DDD 85) e Goiânia (DDD 62)
São Paulo (DDD 11)
RJ (DDD 21)

 Este plano ainda pode ser complementado com:
Serviços Adicionais
Controle da fatura
Pacotes de 50, 500 e
1.000 SMS Mensal
200 min para Fixo

200 min Finais de
Semana

200 min à Noite

BIS / BES

Plano Família

Descrição
Permite o cliente transformar o seu plano pós-pago em
um plano controle, controlando assim seus gastos na
fatura
Pacotes com 50, 500 e 1.000 SMS para qualquer
operadora do Brasil. Ultrapassada a franquia, haverá
cobrança do SMS excedente no valor de R$ 0,36/SMS
200 minutos para ligações locais para qualquer número
de telefonia fixa, independente de horário ou dia da
semana
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
móvel, durante o período das 0h00 horas do sábado às
23 horas e 59 minutos do domingo válidas para ligações
originadas dentro do DDD de registro do cliente
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
móvel, durante o período das 21 horas às 05 horas e 59
minutos válidas para ligações originadas dentro do DDD
de registro do cliente
Serviço de Dados para Blackberry que permite acesso à
internet e acesso a e-mails ilimitado (através do tráfego
pela APN BlackBerry.net)
Compartilhamento de minutos e de internet entre o
titular do plano e dependentes.
Planos de 2 GB: até 1 usuário adicional;
Planos 5 GB: até 2 usuários adicionais;
Planos de 10 GB: até 4 usuários adicionais.

Mensalidade
R$ 10,00
50 SMS: R$ 5,00
500 SMS: R$ 10,00
1.000 SMS: R$ 15,00
R$ 10,00

R$ 10,00

R$ 10,00

R$ 29,90

R$ 30,00

- Regra para Contratação: Para os Serviços Adicionais dispostos acima, não é permitido repetir a adição do mesmo
tipo serviço ao plano.
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internet +

G voz - “Pós 2GB+2.500min”

Plano/Promoção: “Smart 2GB+2.500min 178/Pós/SMP” / “Pós 2GB+2.500min”
Mensalidade: R$ 144,40 (valor sem desconto e sem fidelização durante 12 meses) durante a vigência da
promoção, podendo ser prorrogada a exclusivo critério da Nextel. A mensalidade padrão do plano é R$
220,00;
Período Promocional: Promoção válida de 08/Junho/2015 até 31/Julho/2016, podendo ser prorrogada a
exclusivo critério da Nextel.

Regras de Reajuste: O valor do item tarifário integrante deste Plano de Serviço poderá ser reajustado,
observado o período mínimo de 12 meses contados da data de seu lançamento comercial, com base na
variação do IGP-M, ou, por outro índice que venha substituí-lo.





Elegibilidade: Pessoa Física e Jurídica que contratar esta promoção no período de adesão.
Carência: Não há carência nem multa de fidelização atrelada a contratação deste plano de serviços.
Abrangência: A promoção está disponível para aquisição em São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e
19), Rio de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61), Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá
(DDD 44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória (DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81), Fortaleza
(DDD 85) e Goiânia (DDD 62) e após a adesão o serviço poderá ser utilizado em toda área de cobertura da
Nextel.



Características do Plano:


G

-

- 2.500 minutos para falar com fixos e móveis em ligações locais (após exceder a franquia

será cobrado R$ 1,00 por minuto excedente);






P - @ -

Ligações ilimitadas de Nextel para Nextel;

-





2 GB de internet;

Serviço de Rádio Nextel;
-

-

Roaming Nacional

Ligações para Nextel de todo o Brasil através do CSP 99 ilimitadas.

 Todos os pacotes de internet mencionados acima possuem tecnologia 3G, 3G+ e 4G. Quando fora da
região de cobertura 3G, o cliente navegará na tecnologia 4G ou 3G+. A velocidade de navegação será
definida pela área de cobertura que o usuário se encontrar. Para usufruir das velocidades é necessário
possuir aparelho compatível com a frequência da rede da Nextel e possuir aparelho compatível com as
tecnologias. Atingida a franquia de internet, a navegação será bloqueada e restabelecida somente
mediante a aquisição de um pacote de internet extra. Promocionalmente, até 31/Julho/2016, após
ultrapassada a franquia a conexão continua disponível, com velocidade reduzida para 64 Kbps para

Download e Upload para todos os planos e tecnologias (3G, 3G+ e 4G). Essa promoção poderá ser
descontinuada ou prorrogada a exclusivo critério da Nextel mediante prévia comunicação. A velocidade
de transferência de dados está sujeita às oscilações e variações decorrentes de fatores extremos à rede
da prestadora;
Tecnologia

Velocidade de
Download

Velocidade de
Upload

3G

600 Kbps

200 Kbps

3G+
4G

600 Kbps
5 Mbps

200 Kbps
380 Kbps

Área de Cobertura
(DDD´s)
São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19),
Rio de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD
61), Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá
(DDD 44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD
47), Porto Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54),
Belo Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37),
Vitória (DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD
81), Fortaleza (DDD 85) e Goiânia (DDD 62)
São Paulo (DDD 11)
RJ (DDD 21)

 Este plano ainda pode ser complementado com:
Serviços Adicionais
Controle da fatura
Pacotes de 50, 500 e
1.000 SMS Mensal
200 min para Fixo

200 min Finais de
Semana

200 min à Noite

BIS / BES

Plano Família

Descrição
Permite o cliente transformar o seu plano pós-pago em
um plano controle, controlando assim seus gastos na
fatura
Pacotes com 50, 500 e 1.000 SMS para qualquer
operadora do Brasil. Ultrapassada a franquia, haverá
cobrança do SMS excedente no valor de R$ 0,36/SMS
200 minutos para ligações locais para qualquer número
de telefonia fixa, independente de horário ou dia da
semana
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
móvel, durante o período das 0h00 horas do sábado às
23 horas e 59 minutos do domingo válidas para ligações
originadas dentro do DDD de registro do cliente
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
móvel, durante o período das 21 horas às 05 horas e 59
minutos válidas para ligações originadas dentro do DDD
de registro do cliente
Serviço de Dados para Blackberry que permite acesso à
internet e acesso a e-mails ilimitado (através do tráfego
pela APN BlackBerry.net)
Compartilhamento de minutos e de internet entre o
titular do plano e dependentes.
Planos de 2 GB: até 1 usuário adicional;
Planos 5 GB: até 2 usuários adicionais;
Planos de 10 GB: até 4 usuários adicionais.

Mensalidade
R$ 10,00
50 SMS: R$ 5,00
500 SMS: R$ 10,00
1.000 SMS: R$ 15,00
R$ 10,00

R$ 10,00

R$ 10,00

R$ 29,90

R$ 30,00

- Regra para Contratação: Para os Serviços Adicionais dispostos acima, não é permitido repetir a adição do mesmo
tipo serviço ao plano.
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M







internet +

P voz - “Pós 5GB+100min”

Plano/Promoção: “Smart 5GB+100min 187/Pós/SMP” / “Pós 5GB+100min”
Mensalidade: R$ 129,99 (valor sem desconto e sem fidelização durante 12 meses) durante a vigência da
promoção, podendo ser prorrogado a exclusivo critério da Nextel. A mensalidade padrão do plano é R$
240,00;
Período Promocional: Promoção válida de 01/Dezembro/2015 até 31/Julho/2016, podendo ser
prorrogada a exclusivo critério da Nextel.

Regras de Reajuste: O valor do item tarifário integrante deste Plano de Serviço poderá ser reajustado,
observado o período mínimo de 12 meses contados da data de seu lançamento comercial, com base na
variação do IGP-M, ou, por outro índice que venha substituí-lo.





Elegibilidade: Pessoa Física e Jurídica que contratar esta promoção no período de adesão.
Carência: Não há carência nem multa de fidelização atrelada a contratação deste plano de serviços.
Abrangência: A promoção está disponível para aquisição em São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e
19), Rio de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61), Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá
(DDD 44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória (DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81), Fortaleza
(DDD 85) e Goiânia (DDD 62), e após a adesão o serviço poderá ser utilizado em toda área de cobertura da
Nextel.



Características do Plano:


P

-

- 100 minutos para falar com fixos e móveis em ligações locais (após exceder a franquia

será cobrado R$ 1,00 por minuto excedente);






M - @ -

Ligações ilimitadas de Nextel para Nextel;

-





5 GB de internet;

Serviço de Rádio Nextel;
-

-

Roaming Nacional

Ligações para Nextel de todo o Brasil através do CSP 99 ilimitadas.

 Todos os pacotes de internet mencionados acima possuem tecnologia 3G, 3G+ e 4G. Quando fora da
região de cobertura 3G, o cliente navegará na tecnologia 4G ou 3G+. A velocidade de navegação será
definida pela área de cobertura que o usuário se encontrar. Para usufruir das velocidades é necessário
possuir aparelho compatível com a frequência da rede da Nextel e possuir aparelho compatível com as
tecnologias. Atingida a franquia de internet, a navegação será bloqueada e restabelecida somente
mediante a aquisição de um pacote de internet extra. Promocionalmente, até 31/Julho/2016, após
ultrapassada a franquia a conexão continua disponível, com velocidade reduzida para 64 Kbps para

Download e Upload para todos os planos e tecnologias (3G, 3G+ e 4G). Essa promoção poderá ser
descontinuada ou prorrogada a exclusivo critério da Nextel mediante prévia comunicação. A velocidade
de transferência de dados está sujeita às oscilações e variações decorrentes de fatores extremos à rede
da prestadora;
Tecnologia

Velocidade de
Download

Velocidade de
Upload

3G

600 Kbps

200 Kbps

3G+
4G

600 Kbps
5 Mbps

200 Kbps
380 Kbps

Área de Cobertura
(DDD´s)
São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19), Rio
de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61),
Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá (DDD
44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto
Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória
(DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81),
Fortaleza (DDD 85) e Goiânia (DDD 62)
São Paulo (DDD 11)
RJ (DDD 21)

 Este plano ainda pode ser complementado com:
Serviços Adicionais
Controle da fatura
Pacotes de 50, 100, 500
e 1.000 SMS Mensal
200 min para Fixo

200 min Finais de
Semana

200 min à Noite

BIS / BES

Plano Família

Descrição
Permite o cliente transformar o seu plano pós-pago em
um plano controle, controlando assim seus gastos na
fatura
Pacotes com 50, 500 e 1.000 SMS para qualquer
operadora do Brasil. Ultrapassada a franquia, haverá
cobrança do SMS excedente no valor de R$ 0,36/SMS
200 minutos para ligações locais para qualquer número
de telefonia fixa, independente de horário ou dia da
semana
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
móvel, durante o período das 0h00 horas do sábado às
23 horas e 59 minutos do domingo válidas para ligações
originadas dentro do DDD de registro do cliente
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
móvel, durante o período das 21 horas às 05 horas e 59
minutos válidas para ligações originadas dentro do DDD
de registro do cliente
Serviço de Dados para Blackberry que permite acesso à
internet e acesso a e-mails ilimitado (através do tráfego
pela APN BlackBerry.net)
Compartilhamento de minutos e de internet entre o
titular do plano e dependentes.
Planos de 2 GB: até 1 usuário adicional;
Planos 5 GB: até 2 usuários adicionais;
Planos de 10 GB: até 4 usuários adicionais.

Mensalidade
R$ 10,00
50 SMS: R$ 5,00
500 SMS: R$ 10,00
1.000 SMS: R$ 15,00
R$ 10,00

R$ 10,00

R$ 10,00

R$ 29,90

R$ 30,00

- Regra para Contratação: Para os Serviços Adicionais dispostos acima, não é permitido repetir a adição do mesmo
tipo serviço ao plano.
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internet +

M voz - “Pós 5GB+500min”

Plano/Promoção: “Smart 5GB+500min 178/Pós/SMP” / “Pós 5GB+500min”
Mensalidade: De R$ 155,51 (valor sem desconto e sem fidelização durante 12 meses) durante a vigência
da promoção, podendo ser prorrogada a exclusivo critério da Nextel. A mensalidade padrão do plano é R$
270,00;
Período Promocional: Promoção válida de 08/Junho/2015 até 31/Março/2016, podendo ser prorrogada a
exclusivo critério da Nextel.

Regras de Reajuste: O valor do item tarifário integrante deste Plano de Serviço poderá ser reajustado,
observado o período mínimo de 12 meses contados da data de seu lançamento comercial, com base na
variação do IGP-M, ou, por outro índice que venha substituí-lo.





Elegibilidade: Pessoa Física e Jurídica que contratar esta promoção no período de adesão.
Carência: Não há carência e multa por fidelização atrelada a contratação deste plano de serviços.
Abrangência: A promoção está disponível para aquisição em São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e
19), Rio de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61), Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá
(DDD 44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória (DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81), Fortaleza
(DDD 85) e Goiânia (DDD 62) e após a adesão o serviço poderá ser utilizado em toda área de cobertura da
Nextel.



Características do Plano:


M

-

- 500 minutos para falar com fixos e móveis em ligações locais (após exceder a franquia

será cobrado R$ 1,00 por minuto excedente);




M - @ -





Ligações ilimitadas de Nextel para Nextel;

-



Serviço de Rádio Nextel;
-

-

5 GB de internet;

Roaming Nacional

Ligações para Nextel de todo o Brasil através do CSP 99 ilimitadas.

 Todos os pacotes de internet mencionados acima possuem tecnologia 3G, 3G+ e 4G. Quando fora da
região de cobertura 3G, o cliente navegará na tecnologia 4G ou 3G+. A velocidade de navegação será
definida pela área de cobertura que o usuário se encontrar. Para usufruir das velocidades é necessário
possuir aparelho compatível com a frequência da rede da Nextel e possuir aparelho compatível com as
tecnologias. Atingida a franquia de internet, a navegação será bloqueada e restabelecida somente
mediante a aquisição de um pacote de internet extra. Promocionalmente, até 31/Julho/2016 ,
ultrapassada a franquia a conexão continua disponível, com velocidade reduzida para 64 Kbps para

Download e Upload para todos os planos e tecnologias (3G, 3G+ e 4G). Essa promoção poderá ser
descontinuada ou prorrogada a exclusivo critério da Nextel mediante prévia comunicação. A velocidade
de transferência de dados está sujeita às oscilações e variações decorrentes de fatores extremos à rede
da prestadora;

Tecnologia

Velocidade de
Download

Velocidade de
Upload

3G

600 Kbps

200 Kbps

3G+
4G

600 Kbps
5 Mbps

200 Kbps
380 Kbps

Área de Cobertura
(DDD´s)
São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19), Rio
de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61),
Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá (DDD
44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto
Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória
(DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81),
Fortaleza (DDD 85) e Goiânia (DDD 62)
São Paulo (DDD 11)
RJ (DDD 21)

 Este plano ainda pode ser complementado com:
Serviços Adicionais

Descrição
Mensalidade
Permite o cliente transformar o seu plano pós-pago em
Controle da fatura
um plano controle, controlando assim seus gastos na
R$ 10,00
fatura
Pacotes com 50, 500 e 1.000 SMS para qualquer
50 SMS: R$ 5,00
Pacotes de 50, 500 e
operadora do Brasil. Ultrapassada a franquia, haverá
500 SMS: R$ 10,00
1.000 SMS Mensal
cobrança do SMS excedente no valor de R$ 0,36/SMS
1.000 SMS: R$ 15,00
200 minutos para ligações locais para qualquer número
200 min para Fixo
de telefonia fixa, independente de horário ou dia da
R$ 10,00
semana
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
200 min Finais de
móvel, durante o período das 0h00 horas do sábado às
R$ 10,00
Semana
23 horas e 59 minutos do domingo válidas para ligações
originadas dentro do DDD de registro do cliente
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
móvel, durante o período das 21 horas às 05 horas e 59
200 min à Noite
R$ 10,00
minutos válidas para ligações originadas dentro do DDD
de registro do cliente
Serviço de Dados para Blackberry que permite acesso à
BIS / BES
internet e acesso a e-mails ilimitado (através do tráfego
R$ 29,90
pela APN BlackBerry.net)
Compartilhamento de minutos e de internet entre o
titular do plano e dependentes.
Plano Família
Planos de 2 GB: até 1 usuário adicional;
R$ 30,00
Planos 5 GB: até 2 usuários adicionais;
Planos de 10 GB: até 4 usuários adicionais.
- Regra para Contratação: Para os Serviços Adicionais dispostos acima, não é permitido repetir a adição do mesmo
tipo serviço ao plano.
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internet + G voz - “Pós 5GB+2.500min”

Plano/Promoção: “Smart 5GB+2.500min 178/Pós/SMP” / “Pós 5GB+2.500min”
Mensalidade: R$ 177,73 (valor sem desconto e sem fidelização durante 12 meses) durante a vigência da
promoção, podendo ser prorrogado a exclusivo critério da Nextel. A mensalidade padrão do plano é R$
310,00;
Período Promocional: Promoção válida de 08/Junho/2015 até 31/Julho/2016, podendo ser prorrogada a
exclusivo critério da Nextel.

Regras de Reajuste: O valor do item tarifário integrante deste Plano de Serviço poderá ser reajustado,
observado o período mínimo de 12 meses contados da data de seu lançamento comercial, com base na
variação do IGP-M, ou, por outro índice que venha substituí-lo.





Elegibilidade: Pessoa Física e Jurídica que contratar esta promoção no período de adesão.
Carência: Não há carência nem multa de fidelização atrelada a contratação deste plano de serviços.
Abrangência: A promoção está disponível para aquisição em São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e
19), Rio de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61), Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá
(DDD 44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória (DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81), Fortaleza
(DDD 85) e Goiânia (DDD 62) e após a adesão o serviço poderá ser utilizado em toda área de cobertura da
Nextel.



Características do Plano:






G

- 2.500 minutos para falar com fixos e móveis em ligações locais (após exceder a franquia
será cobrado R$ 1,00 por minuto excedente);

M - @ -





Ligações ilimitadas de Nextel para Nextel;

-



Serviço de Rádio Nextel;
-

-

5 GB de internet;

Roaming Nacional

Ligações para Nextel de todo o Brasil através do CSP 99 ilimitadas.

 Todos os pacotes de internet mencionados acima possuem tecnologia 3G, 3G+ e 4G. Quando fora da
região de cobertura 3G, o cliente navegará na tecnologia 4G ou 3G+. A velocidade de navegação será
definida pela área de cobertura que o usuário se encontrar. Para usufruir das velocidades é necessário
possuir aparelho compatível com a frequência da rede da Nextel e possuir aparelho compatível com as
tecnologias. Atingida a franquia de internet, a navegação será bloqueada e restabelecida somente
mediante a aquisição de um pacote de internet extra. Promocionalmente, até 31/Julho/2016, após
ultrapassada a franquia a conexão continua disponível, com velocidade reduzida para 64 Kbps para

Download e Upload para todos os planos e tecnologias (3G, 3G+ e 4G). Essa promoção poderá ser
descontinuada ou prorrogada a exclusivo critério da Nextel mediante prévia comunicação. A velocidade
de transferência de dados está sujeita às oscilações e variações decorrentes de fatores extremos à rede
da prestadora;

Tecnologia

Velocidade de
Download

Velocidade de
Upload

3G

600 Kbps

200 Kbps

3G+
4G

600 Kbps
5 Mbps

200 Kbps
380 Kbps

Área de Cobertura
(DDD´s)
São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19), Rio
de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61),
Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá (DDD
44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto
Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória
(DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81),
Fortaleza (DDD 85) e Goiânia (DDD 62)
São Paulo (DDD 11)
RJ (DDD 21)

 Este plano ainda pode ser complementado com:
Serviços Adicionais
Controle da fatura
Pacotes de 50, 500 e
1.000 SMS Mensal
200 min para Fixo

200 min Finais de
Semana

200 min à Noite

BIS / BES

Plano Família

Descrição
Permite o cliente transformar o seu plano pós-pago em
um plano controle, controlando assim seus gastos na
fatura
Pacotes com 50, 500 e 1.000 SMS para qualquer
operadora do Brasil. Ultrapassada a franquia, haverá
cobrança do SMS excedente no valor de R$ 0,36/SMS
200 minutos para ligações locais para qualquer número
de telefonia fixa, independente de horário ou dia da
semana
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
móvel, durante o período das 0h00 horas do sábado às
23 horas e 59 minutos do domingo válidas para ligações
originadas dentro do DDD de registro do cliente
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
móvel, durante o período das 21 horas às 05 horas e 59
minutos válidas para ligações originadas dentro do DDD
de registro do cliente
Serviço de Dados para Blackberry que permite acesso à
internet e acesso a e-mails ilimitado (através do tráfego
pela APN BlackBerry.net)
Compartilhamento de minutos e de internet entre o
titular do plano e dependentes.
Planos de 2 GB: até 1 usuário adicional;
Planos 5 GB: até 2 usuários adicionais;
Planos de 10 GB: até 4 usuários adicionais.

Mensalidade
R$ 10,00
50 SMS: R$ 5,00
500 SMS: R$ 10,00
1.000 SMS: R$ 15,00
R$ 10,00

R$ 10,00

R$ 10,00

R$ 29,90

R$ 30,00

- Regra para Contratação: Para os Serviços Adicionais dispostos acima, não é permitido repetir a adição do mesmo
tipo serviço ao plano.
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internet +

P voz - “Pós 10GB+100min”

Plano/Promoção: “Smart 10GB+100min 187/Pós/SMP” / “Pós 10GB+100min”
Mensalidade: R$ 229,99 (valor sem desconto e sem fidelização durante 12 meses) durante a vigência da
promoção, podendo ser prorrogado a exclusivo critério da Nextel. A mensalidade padrão do plano é R$
360,00;
Período Promocional: Promoção válida de 01/Dezembro/2015 até 31/Julho/2016, podendo ser
prorrogada a exclusivo critério da Nextel.

Regras de Reajuste: O valor do item tarifário integrante deste Plano de Serviço poderá ser reajustado,
observado o período mínimo de 12 meses contados da data de seu lançamento comercial, com base na
variação do IGP-M, ou, por outro índice que venha substituí-lo.





Elegibilidade: Pessoa Física e Jurídica que contratar esta promoção no período de adesão.
Carência: Não há carência nem multa de fidelização atrelada a contratação deste plano de serviços.
Abrangência: A promoção está disponível para aquisição em São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e
19), Rio de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61), Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá
(DDD 44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória (DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81), Fortaleza
(DDD 85) e Goiânia (DDD 62) e após a adesão o serviço poderá ser utilizado em toda área de cobertura da
Nextel.



Características do Plano:


P

-

- 100 minutos para falar com fixos e móveis em ligações locais (após exceder a franquia

será cobrado R$ 1,00 por minuto excedente);




G - @ -





Ligações ilimitadas de Nextel para Nextel;

-



Serviço de Rádio Nextel;
-

-

10 GB de internet;

Roaming Nacional

Ligações para Nextel de todo o Brasil através do CSP 99 ilimitadas.

 Todos os pacotes de internet mencionados acima possuem tecnologia 3G, 3G+ e 4G. Quando fora da
região de cobertura 3G, o cliente navegará na tecnologia 4G ou 3G+. A velocidade de navegação será
definida pela área de cobertura que o usuário se encontrar. Para usufruir das velocidades é necessário
possuir aparelho compatível com a frequência da rede da Nextel e possuir aparelho compatível com as
tecnologias. Atingida a franquia de internet, a navegação será bloqueada e restabelecida somente
mediante a aquisição de um pacote de internet extra. Promocionalmente, até 31/Julho/2016, após
ultrapassada a franquia a conexão continua disponível, com velocidade reduzida para 64 Kbps para

Download e Upload para todos os planos e tecnologias (3G, 3G+ e 4G). Essa promoção poderá ser
descontinuada ou prorrogada a exclusivo critério da Nextel mediante prévia comunicação. A velocidade
de transferência de dados está sujeita às oscilações e variações decorrentes de fatores extremos à rede
da prestadora;
Tecnologia

Velocidade de
Download

Velocidade de
Upload

3G

600 Kbps

200 Kbps

3G+
4G

600 Kbps
5 Mbps

200 Kbps
380 Kbps

Área de Cobertura
(DDD´s)
São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19), Rio
de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61),
Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá (DDD
44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto
Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória
(DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81),
Fortaleza (DDD 85) e Goiânia (DDD 62)
São Paulo (DDD 11)
RJ (DDD 21)

 Este plano ainda pode ser complementado com:
Serviços Adicionais

Descrição
Permite o cliente transformar o seu plano pós-pago em
Controle da fatura
um plano controle, controlando assim seus gastos na
fatura
Pacotes com 50, 500 e 1.000 SMS para qualquer
Pacotes de 25, 50, 100,
operadora do Brasil. Ultrapassada a franquia, haverá
500 e 1.000 SMS Mensal
cobrança do SMS excedente no valor de R$ 0,36/SMS
200 minutos para ligações locais para qualquer número
200 min para Fixo
de telefonia fixa, independente de horário ou dia da
semana
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
200 min Finais de
móvel, durante o período das 0h00 horas do sábado às
Semana
23 horas e 59 minutos do domingo válidas para ligações
originadas dentro do DDD de registro do cliente
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
móvel, durante o período das 21 horas às 05 horas e 59
200 min à Noite
minutos válidas para ligações originadas dentro do DDD
de registro do cliente
Serviço de Dados para Blackberry que permite acesso à
BIS / BES
internet e acesso a e-mails ilimitado (através do tráfego
pela APN BlackBerry.net)
Compartilhamento de minutos e de internet entre o
titular do plano e dependentes.
Plano Família
Planos de 2 GB: até 1 usuário adicional;
Planos 5 GB: até 2 usuários adicionais;
Planos de 10 GB: até 4 usuários adicionais.

Mensalidade
R$ 10,00
50 SMS: R$ 5,00
500 SMS: R$ 10,00
1.000 SMS: R$ 15,00
R$ 10,00

R$ 10,00

R$ 10,00

R$ 29,90

R$ 30,00

- Regra para Contratação: Para os Serviços Adicionais dispostos acima, não é permitido repetir a adição do mesmo
tipo serviço ao plano.
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internet +

M voz - “Pós 10GB+500min”

Plano/Promoção: “Smart 10GB+500min 178/Pós/SMP” / “Pós 10GB+500min”
Mensalidade: R$ 266,60 (valor sem desconto e sem fidelização durante 12 meses) durante a vigência da
promoção, podendo ser prorrogado a exclusivo critério da Nextel. A mensalidade padrão do plano é R$
390,00;
Período Promocional: Promoção válida de 08/Junho/2015 até 31/Julho/2016, podendo ser prorrogada a
exclusivo critério da Nextel.

Regras de Reajuste: O valor do item tarifário integrante deste Plano de Serviço poderá ser reajustado,
observado o período mínimo de 12 meses contados da data de seu lançamento comercial, com base na
variação do IGP-M, ou, por outro índice que venha substituí-lo.





Elegibilidade: Pessoa Física e Jurídica que contratar esta promoção no período de adesão.
Carência: Não há carência nem multa de fidelização atrelada a contratação deste plano de serviços.
Abrangência: A promoção está disponível para aquisição em São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e
19), Rio de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61), Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá
(DDD 44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória (DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81), Fortaleza
(DDD 85) e Goiânia (DDD 62) e após a adesão o serviço poderá ser utilizado em toda área de cobertura da
Nextel.



Características do Plano:


M

-

- 500 minutos para falar com fixos e móveis em ligações locais (após exceder a franquia

será cobrado R$ 1,00 por minuto excedente);




G - @ -





Ligações ilimitadas de Nextel para Nextel;

-



Serviço de Rádio Nextel;
-

-

10 GB de internet;

Roaming Nacional

Ligações para Nextel de todo o Brasil através do CSP 99 ilimitadas.

 Todos os pacotes de internet mencionados acima possuem tecnologia 3G, 3G+ e 4G. Quando fora da
região de cobertura 3G, o cliente navegará na tecnologia 4G ou 3G+. A velocidade de navegação será
definida pela área de cobertura que o usuário se encontrar. Para usufruir das velocidades é necessário
possuir aparelho compatível com a frequência da rede da Nextel e possuir aparelho compatível com as
tecnologias. Atingida a franquia de internet, a navegação será bloqueada e restabelecida somente
mediante a aquisição de um pacote de internet extra. Promocionalmente, até 31/Julho/2016, após
ultrapassada a franquia a conexão continua disponível, com velocidade reduzida para 64 Kbps para

Download e Upload para todos os planos e tecnologias (3G, 3G+ e 4G). Essa promoção poderá ser
descontinuada ou prorrogada a exclusivo critério da Nextel mediante prévia comunicação. A velocidade
de transferência de dados está sujeita às oscilações e variações decorrentes de fatores extremos à rede
da prestadora;

Tecnologia

Velocidade de
Download

Velocidade de
Upload

3G

600 Kbps

200 Kbps

3G+
4G

600 Kbps
5 Mbps

200 Kbps
380 Kbps

Área de Cobertura
(DDD´s)
São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19), Rio
de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61),
Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá (DDD
44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto
Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória
(DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81),
Fortaleza (DDD 85) e Goiânia (DDD 62)
São Paulo (DDD 11)
RJ (DDD 21)

 Este plano ainda pode ser complementado com:
Serviços Adicionais
Controle da fatura
Pacotes de 50, 500 e
1.000 SMS Mensal
200 min para Fixo

200 min Finais de
Semana

200 min à Noite

BIS / BES

Plano Família

Descrição
Permite o cliente transformar o seu plano pós-pago em
um plano controle, controlando assim seus gastos na
fatura
Pacotes com 50, 500 e 1.000 SMS para qualquer
operadora do Brasil. Ultrapassada a franquia, haverá
cobrança do SMS excedente no valor de R$ 0,36/SMS
200 minutos para ligações locais para qualquer número
de telefonia fixa, independente de horário ou dia da
semana
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
móvel, durante o período das 0h00 horas do sábado às
23 horas e 59 minutos do domingo válidas para ligações
originadas dentro do DDD de registro do cliente
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
móvel, durante o período das 21 horas às 05 horas e 59
minutos válidas para ligações originadas dentro do DDD
de registro do cliente
Serviço de Dados para Blackberry que permite acesso à
internet e acesso a e-mails ilimitado (através do tráfego
pela APN BlackBerry.net)
Compartilhamento de minutos e de internet entre o
titular do plano e dependentes.
Planos de 2 GB: até 1 usuário adicional;
Planos 5 GB: até 2 usuários adicionais;
Planos de 10 GB: até 4 usuários adicionais.

Mensalidade
R$ 10,00
50 SMS: R$ 5,00
500 SMS: R$ 10,00
1.000 SMS: R$ 15,00
R$ 10,00

R$ 10,00

R$ 10,00

R$ 29,90

R$ 30,00

- Regra para Contratação: Para os Serviços Adicionais dispostos acima, não é permitido repetir a adição do mesmo
tipo serviço ao plano.
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internet +

G voz - “Pós 10GB+2.500min”

Plano/Promoção: “Smart 10GB+2.500min 178/Pós/SMP” / “Pós 10GB+2.500min”
Mensalidade: R$ 288,82 (valor sem desconto e sem fidelização durante 12 meses) durante a vigência da
promoção, podendo ser prorrogado a exclusivo critério da Nextel. A mensalidade padrão do plano é R$
430,00;
Período Promocional: Promoção válida de 08/Junho/2015 até 31/Julho/2016, podendo ser prorrogada a
exclusivo critério da Nextel.

Regras de Reajuste: O valor do item tarifário integrante deste Plano de Serviço poderá ser reajustado,
observado o período mínimo de 12 meses contados da data de seu lançamento comercial, com base na
variação do IGP-M, ou, por outro índice que venha substituí-lo.





Elegibilidade: Pessoa Física e Jurídica que contratar esta promoção no período de adesão.
Carência: Não há carência nem multa de fidelização atrelada a contratação deste plano de serviços.
Abrangência: A promoção está disponível para aquisição em São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e
19), Rio de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61), Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá
(DDD 44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória (DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81), Fortaleza
(DDD 85) e Goiânia (DDD 62) e após a adesão o serviço poderá ser utilizado em toda área de cobertura da
Nextel.



Características do Plano:


G

-

- 2.500 minutos para falar com fixos e móveis em ligações locais (após exceder a franquia

será cobrado R$ 1,00 por minuto excedente);




G - @ -





Ligações ilimitadas de Nextel para Nextel;

-



Serviço de Rádio Nextel;
-

-

10 GB de internet;

Roaming Nacional

Ligações para Nextel de todo o Brasil através do CSP 99 ilimitadas.

 Todos os pacotes de internet mencionados acima possuem tecnologia 3G, 3G+ e 4G. Quando fora da
região de cobertura 3G, o cliente navegará na tecnologia 4G ou 3G+. A velocidade de navegação será
definida pela área de cobertura que o usuário se encontrar. Para usufruir das velocidades é necessário
possuir aparelho compatível com a frequência da rede da Nextel e possuir aparelho compatível com as
tecnologias. Atingida a franquia de internet, a navegação será bloqueada e restabelecida somente
mediante a aquisição de um pacote de internet extra. Promocionalmente, até 31/Julho/2016, após
ultrapassada a franquia a conexão continua disponível, com velocidade reduzida para 64 Kbps para

Download e Upload para todos os planos e tecnologias (3G, 3G+ e 4G). Essa promoção poderá ser
descontinuada ou prorrogada a exclusivo critério da Nextel mediante prévia comunicação. A velocidade
de transferência de dados está sujeita às oscilações e variações decorrentes de fatores extremos à rede
da prestadora;

Tecnologia

Velocidade de
Download

Velocidade de
Upload

3G

600 Kbps

200 Kbps

3G+
4G

600 Kbps
5 Mbps

200 Kbps
380 Kbps

Área de Cobertura
(DDD´s)
São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19), Rio
de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61),
Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá (DDD
44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto
Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória
(DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81),
Fortaleza (DDD 85) e Goiânia (DDD 62)
São Paulo (DDD 11)
RJ (DDD 21)

 Este plano ainda pode ser complementado com:
Serviços Adicionais
Controle da fatura
Pacotes de 50, 500 e
1.000 SMS Mensal
200 min para Fixo

200 min Finais de
Semana

200 min à Noite

BIS / BES

Plano Família

Descrição
Permite o cliente transformar o seu plano pós-pago em
um plano controle, controlando assim seus gastos na
fatura
Pacotes com 50, 500 e 1.000 SMS para qualquer
operadora do Brasil. Ultrapassada a franquia, haverá
cobrança do SMS excedente no valor de R$ 0,36/SMS
200 minutos para ligações locais para qualquer número
de telefonia fixa, independente de horário ou dia da
semana
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
móvel, durante o período das 0h00 horas do sábado às
23 horas e 59 minutos do domingo válidas para ligações
originadas dentro do DDD de registro do cliente
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
móvel, durante o período das 21 horas às 05 horas e 59
minutos válidas para ligações originadas dentro do DDD
de registro do cliente
Serviço de Dados para Blackberry que permite acesso à
internet e acesso a e-mails ilimitado (através do tráfego
pela APN BlackBerry.net)
Compartilhamento de minutos e de internet entre o
titular do plano e dependentes.
Planos de 2 GB: até 1 usuário adicional;
Planos 5 GB: até 2 usuários adicionais;
Planos de 10 GB: até 4 usuários adicionais.

Mensalidade
R$ 10,00
50 SMS: R$ 5,00
500 SMS: R$ 10,00
1.000 SMS: R$ 15,00
R$ 10,00

R$ 10,00

R$ 10,00

R$ 29,90

R$ 30,00

- Regra para Contratação: Para os Serviços Adicionais dispostos acima, não é permitido repetir a adição do mesmo
tipo serviço ao plano.
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internet +

P voz - “Ctr 2GB+100min”

Plano/Promoção: “Ctr 2GB+100min 188/Pós/SMP” / “Ctr 2GB+100min”
Mensalidade: R$ 109,99 (valor sem desconto e sem fidelização durante 12 meses) durante a vigência da
promoção, podendo ser prorrogado a exclusivo critério da Nextel. A mensalidade padrão do plano é R$
150,00;
Período Promocional: Promoção válida de 01/Dezembro/2015 até 31/Julho/2016, podendo ser
prorrogada a exclusivo critério da Nextel.

Regras de Reajuste: O valor do item tarifário integrante deste Plano de Serviço poderá ser reajustado,
observado o período mínimo de 12 meses contados da data de seu lançamento comercial, com base na
variação do IGP-M, ou, por outro índice que venha substituí-lo.





Elegibilidade: Pessoa Física e Jurídica que contratar esta promoção no período de adesão.
Carência: Não há carência nem multa de fidelização atrelada a contratação deste plano de serviços.
Abrangência: A promoção está disponível para aquisição em São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e
19), Rio de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61), Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá
(DDD 44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória (DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81), Fortaleza
(DDD 85) e Goiânia (DDD 62) e após a adesão o serviço poderá ser utilizado em toda área de cobertura da
Nextel.



Características do Plano:


P

-

- 100 minutos para falar com fixos e móveis em ligações locais (após exceder a franquia

será cobrado R$ 1,00 por minuto excedente);







P - @ -

2 GB de internet;

Ligações ilimitadas de Nextel para Nextel;

-

Serviço de Rádio Nextel;
-

Roaming Nacional

 Todos os pacotes de internet mencionados acima possuem tecnologia 3G, 3G+ e 4G. Quando fora da
região de cobertura 3G, o cliente navegará na tecnologia 4G ou 3G+. A velocidade de navegação será
definida pela área de cobertura que o usuário se encontrar. Para usufruir das velocidades é necessário
possuir aparelho compatível com a frequência da rede da Nextel e possuir aparelho compatível com as
tecnologias. Atingida a franquia de internet, a navegação será bloqueada e restabelecida somente
mediante a aquisição de um pacote de internet extra. Promocionalmente, até 29/Fevereiro/2015, após
ultrapassada a franquia a conexão continua disponível, com velocidade reduzida para 64 Kbps para
Download e Upload para todos os planos e tecnologias (3G, 3G+ e 4G). Essa promoção poderá ser
descontinuada ou prorrogada a exclusivo critério da Nextel mediante prévia comunicação. A velocidade

de transferência de dados está sujeita às oscilações e variações decorrentes de fatores extremos à rede
da prestadora;

Tecnologia

Velocidade de
Download

Velocidade de
Upload

3G

600 Kbps

200 Kbps

3G+
4G

600 Kbps
5 Mbps

200 Kbps
380 Kbps

Área de Cobertura
(DDD´s)
São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19), Rio
de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61),
Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá (DDD
44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto
Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória
(DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81),
Fortaleza (DDD 85) e Goiânia (DDD 62)
São Paulo (DDD 11)
RJ (DDD 21)

 Serviço Adicional Controle da Fatura


Este plano ainda pode ser complementado com:

Serviços Adicionais

Descrição
Mensalidade
Permite o cliente transformar o seu plano pós-pago em
Controle da fatura
um plano controle, controlando assim seus gastos na
R$ 10,00
(serviço Contratado)
fatura
Pacotes com 50, 500 e 1.000 SMS para qualquer
50 SMS: R$ 5,00
Pacotes de 50, 500 e
operadora do Brasil. Ultrapassada a franquia, haverá
500 SMS: R$ 10,00
1.000 SMS Mensal
cobrança do SMS excedente no valor de R$ 0,36/SMS
1.000 SMS: R$ 15,00
200 minutos para ligações locais para qualquer número
200 min para Fixo
de telefonia fixa, independente de horário ou dia da
R$ 10,00
semana
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
200 min Finais de
móvel, durante o período das 0h00 horas do sábado às
R$ 10,00
Semana
23 horas e 59 minutos do domingo válidas para ligações
originadas dentro do DDD de registro do cliente
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
móvel, durante o período das 21 horas às 05 horas e 59
200 min à Noite
R$ 10,00
minutos válidas para ligações originadas dentro do DDD
de registro do cliente
Serviço de Dados para Blackberry que permite acesso à
BIS / BES
internet e acesso a e-mails ilimitado (através do tráfego
R$ 29,90
pela APN BlackBerry.net)
- Regra para Contratação: Para os Serviços Adicionais dispostos acima, não é permitido repetir a adição do mesmo
tipo serviço ao plano.
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M voz - “Ctr 2GB+500min”

Plano/Promoção: “Ctr 2GB+500min 181/Pós/SMP” / “Ctr 2GB+500min”
Mensalidade: R$ 133,29 (valor sem desconto e sem fidelização durante 12 meses) durante a vigência da
promoção, podendo ser prorrogado a exclusivo critério da Nextel. A mensalidade padrão do plano é R$
180,00;
Período Promocional: Promoção válida de 08/Junho/2015 até 31/Julho/2016, podendo ser prorrogada a
exclusivo critério da Nextel.

Regras de Reajuste: O valor do item tarifário integrante deste Plano de Serviço poderá ser reajustado,
observado o período mínimo de 12 meses contados da data de seu lançamento comercial, com base na
variação do IGP-M, ou, por outro índice que venha substituí-lo.








Elegibilidade: Pessoa Física e Jurídica que contratar esta promoção no período de adesão.
Carência: Não há carência nem multa de fidelização atrelada a contratação deste plano de serviços.
Abrangência: A promoção está disponível para aquisição em São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e
19), Rio de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61), Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá
(DDD 44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória (DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81), Fortaleza
(DDD 85) e Goiânia (DDD 62)
e após a adesão o serviço poderá ser utilizado em toda área de cobertura da Nextel.

Características do Plano:


M

-

- 500 minutos para falar com fixos e móveis em ligações locais (após exceder a franquia

será cobrado R$ 1,00 por minuto excedente);


P - @ -



-



-



-



-

2 GB de internet;

Ligações ilimitadas de Nextel para Nextel;

Serviço de Rádio Nextel;
Roaming Nacional

Ligações para Nextel de todo o Brasil através do CSP 99 ilimitadas.

 Todos os pacotes de internet mencionados acima possuem tecnologia 3G, 3G+ e 4G. Quando fora da
região de cobertura 3G, o cliente navegará na tecnologia 4G ou 3G+. A velocidade de navegação será
definida pela área de cobertura que o usuário se encontrar. Para usufruir das velocidades é necessário
possuir aparelho compatível com a frequência da rede da Nextel e possuir aparelho compatível com as
tecnologias. Atingida a franquia de internet, a navegação será bloqueada e restabelecida somente
mediante a aquisição de um pacote de internet extra. Promocionalmente, até 31/Julho/2016, após
ultrapassada a franquia a conexão continua disponível, com velocidade reduzida para 64 Kbps para

Download e Upload para todos os planos e tecnologias (3G, 3G+ e 4G). Essa promoção poderá ser
descontinuada ou prorrogada a exclusivo critério da Nextel mediante prévia comunicação. A velocidade
de transferência de dados está sujeita às oscilações e variações decorrentes de fatores extremos à rede
da prestadora;

Tecnologia

Velocidade de
Download

Velocidade de
Upload

3G

600 Kbps

200 Kbps

3G+
4G

600 Kbps
5 Mbps

200 Kbps
380 Kbps

Área de Cobertura
(DDD´s)
São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19), Rio
de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61),
Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá (DDD
44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto
Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória
(DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81),
Fortaleza (DDD 85) e Goiânia (DDD 62)
São Paulo (DDD 11)
RJ (DDD 21)

 Serviço Adicional “controle da fatura”
 Este plano ainda pode ser complementado com:
Serviços Adicionais

Descrição
Mensalidade
Permite o cliente transformar o seu plano pós-pago em
Controle da fatura
um plano controle, controlando assim seus gastos na
R$ 10,00
(Serviço Contratado)
fatura
Pacotes com 50, 500 e 1.000 SMS para qualquer
50 SMS: R$ 5,00
Pacotes de 50, 500 e
operadora do Brasil. Ultrapassada a franquia, haverá
500 SMS: R$ 10,00
1.000 SMS Mensal
cobrança do SMS excedente no valor de R$ 0,36/SMS
1.000 SMS: R$ 15,00
200 minutos para ligações locais para qualquer número
200 min para Fixo
de telefonia fixa, independente de horário ou dia da
R$ 10,00
semana
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
200 min Finais de
móvel, durante o período das 0h00 horas do sábado às
R$ 10,00
Semana
23 horas e 59 minutos do domingo válidas para ligações
originadas dentro do DDD de registro do cliente
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
móvel, durante o período das 21 horas às 05 horas e 59
200 min à Noite
R$ 10,00
minutos válidas para ligações originadas dentro do DDD
de registro do cliente
Serviço de Dados para Blackberry que permite acesso à
BIS / BES
internet e acesso a e-mails ilimitado (através do tráfego
R$ 29,90
pela APN BlackBerry.net)
- Regra para Contratação: Para os Serviços Adicionais dispostos acima, não é permitido repetir a adição do mesmo
tipo serviço ao plano.
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internet +

G voz - “Ctr 2GB+2.500min”

Plano/Promoção: “Ctr 2GB+2.500min 181/Pós/SMP” / “Ctr 2GB+2.500min”
Mensalidade: R$ 155,51 (valor sem desconto e sem fidelização durante 12 meses) durante a vigência da
promoção, podendo ser prorrogado a exclusivo critério da Nextel. A mensalidade padrão do plano é R$
220,00;
Período Promocional: Promoção válida de 08/Junho/2015 até 31/Julho/2016, podendo ser prorrogada a
exclusivo critério da Nextel.

Regras de Reajuste: O valor do item tarifário integrante deste Plano de Serviço poderá ser reajustado,
observado o período mínimo de 12 meses contados da data de seu lançamento comercial, com base na
variação do IGP-M, ou, por outro índice que venha substituí-lo.





Elegibilidade: Pessoa Física e Jurídica que contratar esta promoção no período de adesão.
Carência: Não há carência nem multa de fidelização atrelada a contratação deste plano de serviços.
Abrangência: A promoção está disponível para aquisição em São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e
19), Rio de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61), Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá
(DDD 44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória (DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81), Fortaleza
(DDD 85) e Goiânia (DDD 62) e após a adesão o serviço poderá ser utilizado em toda área de cobertura da
Nextel.



Características do Plano:


G

-

- 2.500 minutos para falar com fixos e móveis em ligações locais (após exceder a franquia

será cobrado R$ 1,00 por minuto excedente);




P - @ -





Ligações ilimitadas de Nextel para Nextel;

-



Serviço de Rádio Nextel;
-

-

2 GB de internet;

Roaming Nacional

Ligações para Nextel de todo o Brasil através do CSP 99 ilimitadas.

 Todos os pacotes de internet mencionados acima possuem tecnologia 3G, 3G+ e 4G. Quando fora da
região de cobertura 3G, o cliente navegará na tecnologia 4G ou 3G+. A velocidade de navegação será
definida pela área de cobertura que o usuário se encontrar. Para usufruir das velocidades é necessário
possuir aparelho compatível com a frequência da rede da Nextel e possuir aparelho compatível com as
tecnologias. Atingida a franquia de internet, a navegação será bloqueada e restabelecida somente
mediante a aquisição de um pacote de internet extra. Promocionalmente, até 31/Julho/2016, após
ultrapassada a franquia a conexão continua disponível, com velocidade reduzida para 64 Kbps para

Download e Upload para todos os planos e tecnologias (3G, 3G+ e 4G). Essa promoção poderá ser
descontinuada ou prorrogada a exclusivo critério da Nextel mediante prévia comunicação. A velocidade
de transferência de dados está sujeita às oscilações e variações decorrentes de fatores extremos à rede
da prestadora;
Tecnologia

Velocidade de
Download

Velocidade de
Upload

3G

600 Kbps

200 Kbps

3G+
4G

600 Kbps
5 Mbps

200 Kbps
380 Kbps

Área de Cobertura
(DDD´s)
São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19), Rio
de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61),
Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá (DDD
44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto
Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória
(DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81),
Fortaleza (DDD 85) e Goiânia (DDD 62)
São Paulo (DDD 11)
RJ (DDD 21)

 Serviço Adicional “Controle da Fatura”
 Este plano ainda pode ser complementado com:
Serviços Adicionais

Descrição
Mensalidade
Permite o cliente transformar o seu plano pós-pago em
Controle da fatura
um plano controle, controlando assim seus gastos na
 R$ 10,00
(Serviço Contratado)
fatura
Pacotes com 50, 500 e 1.000 SMS para qualquer
50 SMS: R$ 5,00
Pacotes de 50, 500 e
operadora do Brasil. Ultrapassada a franquia, haverá
500 SMS: R$ 10,00
1.000 SMS Mensal
cobrança do SMS excedente no valor de R$ 0,36/SMS
1.000 SMS: R$ 15,00
200 minutos para ligações locais para qualquer número
200 min para Fixo
de telefonia fixa, independente de horário ou dia da
R$ 10,00
semana
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
200 min Finais de
móvel, durante o período das 0h00 horas do sábado às
R$ 10,00
Semana
23 horas e 59 minutos do domingo válidas para ligações
originadas dentro do DDD de registro do cliente
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
móvel, durante o período das 21 horas às 05 horas e 59
200 min à Noite
R$ 10,00
minutos válidas para ligações originadas dentro do DDD
de registro do cliente
Serviço de Dados para Blackberry que permite acesso à
BIS / BES
internet e acesso a e-mails ilimitado (através do tráfego
R$ 29,90
pela APN BlackBerry.net)
- Regra para Contratação: Para os Serviços Adicionais dispostos acima, não é permitido repetir a adição do mesmo
tipo serviço ao plano.
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internet +

P voz - “Ctr 5GB+100min”

Plano/Promoção: “Ctr 5GB+100min 188/Pós/SMP” / “Ctr 5GB+100min”
Mensalidade: R$ 139,99 (valor sem desconto e sem fidelização durante 12 meses) durante a vigência da
promoção, podendo ser prorrogado a exclusivo critério da Nextel. A mensalidade padrão do plano é R$
240,00;
Período Promocional: Promoção válida de 01/Dezembro/2015 até 31/Julho/2016, podendo ser
prorrogada a exclusivo critério da Nextel.

Regras de Reajuste: O valor do item tarifário integrante deste Plano de Serviço poderá ser reajustado,
observado o período mínimo de 12 meses contados da data de seu lançamento comercial, com base na
variação do IGP-M, ou, por outro índice que venha substituí-lo.





Elegibilidade: Pessoa Física e Jurídica que contratar esta promoção no período de adesão.
Carência: Não há carência nem multa de fidelização atrelada a contratação deste plano de serviços.
Abrangência: A promoção está disponível para aquisição em São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e
19), Rio de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61), Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá
(DDD 44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória (DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81), Fortaleza
(DDD 85) e Goiânia (DDD 62) e após a adesão o serviço poderá ser utilizado em toda área de cobertura da
Nextel.



Características do Plano:


P

-

- 50 minutos para falar com fixos e móveis em ligações locais (após exceder a franquia

será cobrado R$ 1,00 por minuto excedente);


M - @ -

5 GB de internet;



-

Ligações ilimitadas de Nextel para Nextel;



-

Serviço de Rádio Nextel;



-

Roaming Nacional



-

Ligações para Nextel de todo o Brasil através do CSP 99 ilimitadas.

 Todos os pacotes de internet mencionados acima possuem tecnologia 3G, 3G+ e 4G. Quando fora da
região de cobertura 3G, o cliente navegará na tecnologia 4G ou 3G+. A velocidade de navegação será
definida pela área de cobertura que o usuário se encontrar. Para usufruir das velocidades é necessário
possuir aparelho compatível com a frequência da rede da Nextel e possuir aparelho compatível com as
tecnologias. Atingida a franquia de internet, a navegação será bloqueada e restabelecida somente
mediante a aquisição de um pacote de internet extra. Promocionalmente, até 31/Julho/2016, após
ultrapassada a franquia a conexão continua disponível, com velocidade reduzida para 64 Kbps para

Download e Upload para todos os planos e tecnologias (3G, 3G+ e 4G). Essa promoção poderá ser
descontinuada ou prorrogada a exclusivo critério da Nextel mediante prévia comunicação. A velocidade
de transferência de dados está sujeita às oscilações e variações decorrentes de fatores extremos à rede
da prestadora;

Tecnologia

Velocidade de
Download

Velocidade de
Upload

3G

600 Kbps

200 Kbps

3G+
4G

600 Kbps
5 Mbps

200 Kbps
380 Kbps

Área de Cobertura
(DDD´s)
São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19), Rio
de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61),
Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá (DDD
44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto
Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória
(DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81),
Fortaleza (DDD 85) e Goiânia (DDD 62)
São Paulo (DDD 11)
RJ (DDD 21)

 Serviço Adicional Controle da Fatura
 Todos os Planos ainda podem ser complementados com:
Serviços Adicionais

Descrição
Mensalidade
Permite o cliente transformar o seu plano pós-pago em
Controle da fatura
um plano controle, controlando assim seus gastos na
R$ 10,00
(serviço Contratado)
fatura
Pacotes com 50, 500 e 1.000 SMS para qualquer
50 SMS: R$ 5,00
Pacotes de 50,
operadora do Brasil. Ultrapassada a franquia, haverá
500 SMS: R$ 10,00
500 e 1.000 SMS Mensal
cobrança do SMS excedente no valor de R$ 0,36/SMS
1.000 SMS: R$ 15,00
200 minutos para ligações locais para qualquer número
200 min para Fixo
de telefonia fixa, independente de horário ou dia da
R$ 10,00
semana
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
200 min Finais de
móvel, durante o período das 0h00 horas do sábado às
R$ 10,00
Semana
23 horas e 59 minutos do domingo válidas para ligações
originadas dentro do DDD de registro do cliente
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
móvel, durante o período das 21 horas às 05 horas e 59
200 min à Noite
R$ 10,00
minutos válidas para ligações originadas dentro do DDD
de registro do cliente
Serviço de Dados para Blackberry que permite acesso à
BIS / BES
internet e acesso a e-mails ilimitado (através do tráfego
R$ 29,90
pela APN BlackBerry.net)
- Regra para Contratação: Para os Serviços Adicionais dispostos acima, não é permitido repetir a adição do mesmo
tipo serviço ao plano.
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M voz - “Ctr 5GB+500min”

Plano/Promoção: “Ctr 5GB+500min 181/Pós/SMP” / “Ctr 5GB+500min”
Mensalidade: R$ 166,62 (valor sem desconto e sem fidelização durante 12 meses) durante a vigência da
promoção, podendo ser prorrogado a exclusivo critério da Nextel. A mensalidade padrão do plano é R$
270,00;
Período Promocional: Promoção válida de 08/Junho/2015 até 31/Março/2016, podendo ser prorrogada a
exclusivo critério da Nextel.

Regras de Reajuste: O valor do item tarifário integrante deste Plano de Serviço poderá ser reajustado,
observado o período mínimo de 12 meses contados da data de seu lançamento comercial, com base na
variação do IGP-M, ou, por outro índice que venha substituí-lo.





Elegibilidade: Pessoa Física e Jurídica que contratar esta promoção no período de adesão.
Carência: Não há carência e multa por fidelização atrelada a contratação deste plano de serviços.
Abrangência: A promoção está disponível para aquisição em São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e
19), Rio de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61), Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá
(DDD 44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória (DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81), Fortaleza
(DDD 85) e Goiânia (DDD 62) e após a adesão o serviço poderá ser utilizado em toda área de cobertura da
Nextel.



Características do Plano:


M

-

- 500 minutos para falar com fixos e móveis em ligações locais (após exceder a franquia

será cobrado R$ 1,00 por minuto excedente);


M - @ -

5 GB de internet;



-

Ligações ilimitadas de Nextel para Nextel;



-

Serviço de Rádio Nextel;



-

Roaming Nacional



-

Ligações para Nextel de todo o Brasil através do CSP 99 ilimitadas.

 Todos os pacotes de internet mencionados acima possuem tecnologia 3G, 3G+ e 4G. Quando fora da
região de cobertura 3G, o cliente navegará na tecnologia 4G ou 3G+. A velocidade de navegação será
definida pela área de cobertura que o usuário se encontrar. Para usufruir das velocidades é necessário
possuir aparelho compatível com a frequência da rede da Nextel e possuir aparelho compatível com as
tecnologias. Atingida a franquia de internet, a navegação será bloqueada e restabelecida somente
mediante a aquisição de um pacote de internet extra. Promocionalmente, até 31/Julho/2016,
ultrapassada a franquia a conexão continua disponível, com velocidade reduzida para 64 Kbps para

Download e Upload para todos os planos e tecnologias (3G, 3G+ e 4G). Essa promoção poderá ser
descontinuada ou prorrogada a exclusivo critério da Nextel mediante prévia comunicação. A velocidade
de transferência de dados está sujeita às oscilações e variações decorrentes de fatores extremos à rede
da prestadora;

Tecnologia

Velocidade de
Download

Velocidade de
Upload

3G

600 Kbps

200 Kbps

3G+
4G

600 Kbps
5 Mbps

200 Kbps
380 Kbps

Área de Cobertura
(DDD´s)
São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19), Rio
de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61),
Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá (DDD
44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto
Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória
(DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81),
Fortaleza (DDD 85) e Goiânia (DDD 62)
São Paulo (DDD 11)
RJ (DDD 21)

 Serviço Adicional “Controle da Fatura”
 Este plano ainda pode ser complementado com:
Serviços Adicionais

Descrição
Mensalidade
Permite o cliente transformar o seu plano pós-pago em
Controle da fatura
um plano controle, controlando assim seus gastos na
R$ 10,00
(Serviço Contratado)
fatura
Pacotes com 50, 500 e 1.000 SMS para qualquer
50 SMS: R$ 5,00
Pacotes de 50, 500 e
operadora do Brasil. Ultrapassada a franquia, haverá
500 SMS: R$ 10,00
1.000 SMS Mensal
cobrança do SMS excedente no valor de R$ 0,36/SMS
1.000 SMS: R$ 15,00
200 minutos para ligações locais para qualquer número
200 min para Fixo
de telefonia fixa, independente de horário ou dia da
R$ 10,00
semana
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
200 min Finais de
móvel, durante o período das 0h00 horas do sábado às
R$ 10,00
Semana
23 horas e 59 minutos do domingo válidas para ligações
originadas dentro do DDD de registro do cliente
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
móvel, durante o período das 21 horas às 05 horas e 59
200 min à Noite
R$ 10,00
minutos válidas para ligações originadas dentro do DDD
de registro do cliente
Serviço de Dados para Blackberry que permite acesso à
BIS / BES
internet e acesso a e-mails ilimitado (através do tráfego
R$ 29,90
pela APN BlackBerry.net)
- Regra para Contratação: Para os Serviços Adicionais dispostos acima, não é permitido repetir a adição do mesmo
tipo serviço ao plano.
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internet +

G voz - “Ctr 5GB+2.500min”

Plano/Promoção: “Ctr 5GB+2.500min 181/Pós/SMP” / “Ctr 5GB+2.500min”
Mensalidade: R$ 188,84 (valor sem desconto e sem fidelização durante 12 meses) durante a vigência da
promoção, podendo ser prorrogado a exclusivo critério da Nextel. A mensalidade padrão do plano é R$
310,00;
Período Promocional: Promoção válida de 08/Junho/2015 até 31/Julho/2016, podendo ser prorrogada a
exclusivo critério da Nextel.

Regras de Reajuste: O valor do item tarifário integrante deste Plano de Serviço poderá ser reajustado,
observado o período mínimo de 12 meses contados da data de seu lançamento comercial, com base na
variação do IGP-M, ou, por outro índice que venha substituí-lo.





Elegibilidade: Pessoa Física e Jurídica que contratar esta promoção no período de adesão.
Carência: Não há carência nem multa de fidelização atrelada a contratação deste plano de serviços.
Abrangência: A promoção está disponível para aquisição em São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e
19), Rio de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61), Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá
(DDD 44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória (DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81), Fortaleza
(DDD 85) e Goiânia (DDD 62) e após a adesão o serviço poderá ser utilizado em toda área de cobertura da
Nextel.



Características do Plano:


G

-

- 2.500 minutos para falar com fixos e móveis em ligações locais (após exceder a franquia

será cobrado R$ 1,00 por minuto excedente);


M - @ -

5 GB de internet;



-

Ligações ilimitadas de Nextel para Nextel;



-

Serviço de Rádio Nextel;



-

Roaming Nacional



-

Ligações para Nextel de todo o Brasil através do CSP 99 ilimitadas.

 Todos os pacotes de internet mencionados acima possuem tecnologia 3G, 3G+ e 4G. Quando fora da
região de cobertura 3G, o cliente navegará na tecnologia 4G ou 3G+. A velocidade de navegação será
definida pela área de cobertura que o usuário se encontrar. Para usufruir das velocidades é necessário
possuir aparelho compatível com a frequência da rede da Nextel e possuir aparelho compatível com as
tecnologias. Atingida a franquia de internet, a navegação será bloqueada e restabelecida somente
mediante a aquisição de um pacote de internet extra. Promocionalmente, até 31/Julho/2016, após
ultrapassada a franquia a conexão continua disponível, com velocidade reduzida para 64 Kbps para

Download e Upload para todos os planos e tecnologias (3G, 3G+ e 4G). Essa promoção poderá ser
descontinuada ou prorrogada a exclusivo critério da Nextel mediante prévia comunicação. A velocidade
de transferência de dados está sujeita às oscilações e variações decorrentes de fatores extremos à rede
da prestadora;

Tecnologia

Velocidade de
Download

Velocidade de
Upload

3G

600 Kbps

200 Kbps

3G+
4G

600 Kbps
5 Mbps

200 Kbps
380 Kbps

Área de Cobertura
(DDD´s)
São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19), Rio
de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61),
Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá (DDD
44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto
Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória
(DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81),
Fortaleza (DDD 85) e Goiânia (DDD 62)
São Paulo (DDD 11)
RJ (DDD 21)

 Serviço Adicional “Controle da Fatura”
 Este plano ainda pode ser complementado com:
Serviços Adicionais

Descrição
Mensalidade
Permite o cliente transformar o seu plano pós-pago em
Controle da fatura
um plano controle, controlando assim seus gastos na
 R$ 10,00
(Serviço Contratado)
fatura
Pacotes com 50, 500 e 1.000 SMS para qualquer
50 SMS: R$ 5,00
Pacotes de 50, 500 e
operadora do Brasil. Ultrapassada a franquia, haverá
500 SMS: R$ 10,00
1.000 SMS Mensal
cobrança do SMS excedente no valor de R$ 0,36/SMS
1.000 SMS: R$ 15,00
200 minutos para ligações locais para qualquer número
200 min para Fixo
de telefonia fixa, independente de horário ou dia da
R$ 10,00
semana
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
200 min Finais de
móvel, durante o período das 0h00 horas do sábado às
R$ 10,00
Semana
23 horas e 59 minutos do domingo válidas para ligações
originadas dentro do DDD de registro do cliente
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
móvel, durante o período das 21 horas às 05 horas e 59
200 min à Noite
R$ 10,00
minutos válidas para ligações originadas dentro do DDD
de registro do cliente
Serviço de Dados para Blackberry que permite acesso à
BIS / BES
internet e acesso a e-mails ilimitado (através do tráfego
R$ 29,90
pela APN BlackBerry.net)
- Regra para Contratação: Para os Serviços Adicionais dispostos acima, não é permitido repetir a adição do mesmo
tipo serviço ao plano.

Sumário da Oferta 18

G







internet +

P voz - “Ctr 10GB+100min”

Plano/Promoção: “Ctr 10GB+100min 188/Pós/SMP” / “Ctr 10GB+100min”
Mensalidade: R$ 239,99 (valor sem desconto e sem fidelização durante 12 meses) durante a vigência da
promoção, podendo ser prorrogado a exclusivo critério da Nextel. A mensalidade padrão do plano é R$
360,00;
Período Promocional: Promoção válida de 01/Dezembro/2015 até 31/Julho/2016, podendo ser
prorrogada a exclusivo critério da Nextel.

Regras de Reajuste: O valor do item tarifário integrante deste Plano de Serviço poderá ser reajustado,
observado o período mínimo de 12 meses contados da data de seu lançamento comercial, com base na
variação do IGP-M, ou, por outro índice que venha substituí-lo.





Elegibilidade: Pessoa Física e Jurídica que contratar esta promoção no período de adesão.
Carência: Não há carência nem multa de fidelização atrelada a contratação deste plano de serviços.
Abrangência: A promoção está disponível para aquisição em São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e
19), Rio de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61), Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá
(DDD 44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória (DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81), Fortaleza
(DDD 85) e Goiânia (DDD 62) e após a adesão o serviço poderá ser utilizado em toda área de cobertura da
Nextel.



Características do Plano:


P

-

- 50 minutos para falar com fixos e móveis em ligações locais (após exceder a franquia

será cobrado R$ 1,00 por minuto excedente);


G - @ -

10 GB de internet;



-

Ligações ilimitadas de Nextel para Nextel;



-

Serviço de Rádio Nextel;



-

Roaming Nacional



-

Ligações para Nextel de todo o Brasil através do CSP 99 ilimitadas.

 Todos os pacotes de internet mencionados acima possuem tecnologia 3G, 3G+ e 4G. Quando fora da
região de cobertura 3G, o cliente navegará na tecnologia 4G ou 3G+. A velocidade de navegação será
definida pela área de cobertura que o usuário se encontrar. Para usufruir das velocidades é necessário
possuir aparelho compatível com a frequência da rede da Nextel e possuir aparelho compatível com as
tecnologias. Atingida a franquia de internet, a navegação será bloqueada e restabelecida somente
mediante a aquisição de um pacote de internet extra. Promocionalmente, até 31/Julho/2016, após
ultrapassada a franquia a conexão continua disponível, com velocidade reduzida para 64 Kbps para

Download e Upload para todos os planos e tecnologias (3G, 3G+ e 4G). Essa promoção poderá ser
descontinuada ou prorrogada a exclusivo critério da Nextel mediante prévia comunicação. A velocidade
de transferência de dados está sujeita às oscilações e variações decorrentes de fatores extremos à rede
da prestadora;

Tecnologia

Velocidade de
Download

Velocidade de
Upload

3G

600 Kbps

200 Kbps

3G+
4G

600 Kbps
5 Mbps

200 Kbps
380 Kbps

Área de Cobertura
(DDD´s)
São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19), Rio
de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61),
Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá (DDD
44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto
Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória
(DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81),
Fortaleza (DDD 85) e Goiânia (DDD 62)
São Paulo (DDD 11)
RJ (DDD 21)

 Serviço Adicional Controle da Fatura
 Este plano ainda pode ser complementado com:
Serviços Adicionais

Descrição
Mensalidade
Permite o cliente transformar o seu plano pós-pago em
Controle da fatura
um plano controle, controlando assim seus gastos na
R$ 10,00
(Serviço Contratado)
fatura
Pacotes com 50, 500 e 1.000 SMS para qualquer
50 SMS: R$ 5,00
Pacotes de 50, 500 e
operadora do Brasil. Ultrapassada a franquia, haverá
500 SMS: R$ 10,00
1.000 SMS Mensal
cobrança do SMS excedente no valor de R$ 0,36/SMS
1.000 SMS: R$ 15,00
200 minutos para ligações locais para qualquer número
200 min para Fixo
de telefonia fixa, independente de horário ou dia da
R$ 10,00
semana
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
200 min Finais de
móvel, durante o período das 0h00 horas do sábado às
R$ 10,00
Semana
23 horas e 59 minutos do domingo válidas para ligações
originadas dentro do DDD de registro do cliente
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
móvel, durante o período das 21 horas às 05 horas e 59
200 min à Noite
R$ 10,00
minutos válidas para ligações originadas dentro do DDD
de registro do cliente
Serviço de Dados para Blackberry que permite acesso à
BIS / BES
internet e acesso a e-mails ilimitado (através do tráfego
R$ 29,90
pela APN BlackBerry.net)
- Regra para Contratação: Para os Serviços Adicionais dispostos acima, não é permitido repetir a adição do mesmo
tipo serviço ao plano.
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G







internet +

M voz - Ctr 10GB+500min”

Plano/Promoção: “Ctr 10GB+500min 181/Pós/SMP” / “Ctr 10GB+500min”
Mensalidade: R$ 277,71 (valor sem desconto e sem fidelização durante 12 meses) durante a vigência da
promoção, podendo ser prorrogado a exclusivo critério da Nextel. A mensalidade padrão do plano é R$
390,00;
Período Promocional: Promoção válida de 08/Junho/2015 até 31/Julho/2016, podendo ser prorrogada a
exclusivo critério da Nextel.

Regras de Reajuste: O valor do item tarifário integrante deste Plano de Serviço poderá ser reajustado,
observado o período mínimo de 12 meses contados da data de seu lançamento comercial, com base na
variação do IGP-M, ou, por outro índice que venha substituí-lo.





Elegibilidade: Pessoa Física e Jurídica que contratar esta promoção no período de adesão.
Carência: Não há carência nem multa de fidelização atrelada a contratação deste plano de serviços.
Abrangência: A promoção está disponível para aquisição em São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e
19), Rio de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61), Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá
(DDD 44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória (DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81), Fortaleza
(DDD 85) e Goiânia (DDD 62) e após a adesão o serviço poderá ser utilizado em toda área de cobertura da
Nextel.



Características do Plano:


M

-

- 500 minutos para falar com fixos e móveis em ligações locais (após exceder a franquia

será cobrado R$ 1,00 por minuto excedente);


G - @ -

10 GB de internet;



-

Ligações ilimitadas de Nextel para Nextel;



-

Serviço de Rádio Nextel;



-

Roaming Nacional



-

Ligações para Nextel de todo o Brasil através do CSP 99 ilimitadas.

 Todos os pacotes de internet mencionados acima possuem tecnologia 3G, 3G+ e 4G. Quando fora da
região de cobertura 3G, o cliente navegará na tecnologia 4G ou 3G+. A velocidade de navegação será
definida pela área de cobertura que o usuário se encontrar. Para usufruir das velocidades é necessário
possuir aparelho compatível com a frequência da rede da Nextel e possuir aparelho compatível com as
tecnologias. Atingida a franquia de internet, a navegação será bloqueada e restabelecida somente
mediante a aquisição de um pacote de internet extra. Promocionalmente, até 31/Julho/2016, após
ultrapassada a franquia a conexão continua disponível, com velocidade reduzida para 64 Kbps para

Download e Upload para todos os planos e tecnologias (3G, 3G+ e 4G). Essa promoção poderá ser
descontinuada ou prorrogada a exclusivo critério da Nextel mediante prévia comunicação. A velocidade
de transferência de dados está sujeita às oscilações e variações decorrentes de fatores extremos à rede
da prestadora;

Tecnologia

Velocidade de
Download

Velocidade de
Upload

3G

600 Kbps

200 Kbps

3G+
4G

600 Kbps
5 Mbps

200 Kbps
380 Kbps

Área de Cobertura
(DDD´s)
São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19), Rio
de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61),
Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá (DDD
44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto
Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória
(DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81),
Fortaleza (DDD 85) e Goiânia (DDD 62)
São Paulo (DDD 11)
RJ (DDD 21)

 Serviço Adicional “Controle da Fatura”
 Este plano ainda pode ser complementado com:
Serviços Adicionais

Descrição
Mensalidade
Permite o cliente transformar o seu plano pós-pago em
Controle da fatura
um plano controle, controlando assim seus gastos na
 R$ 10,00
(Serviço Contratado)
fatura
Pacotes com 50, 500 e 1.000 SMS para qualquer
50 SMS: R$ 5,00
Pacotes de 50, 500 e
operadora do Brasil. Ultrapassada a franquia, haverá
500 SMS: R$ 10,00
1.000 SMS Mensal
cobrança do SMS excedente no valor de R$ 0,36/SMS
1.000 SMS: R$ 15,00
200 minutos para ligações locais para qualquer número
200 min para Fixo
de telefonia fixa, independente de horário ou dia da
R$ 10,00
semana
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
200 min Finais de
móvel, durante o período das 0h00 horas do sábado às
R$ 10,00
Semana
23 horas e 59 minutos do domingo válidas para ligações
originadas dentro do DDD de registro do cliente
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
móvel, durante o período das 21 horas às 05 horas e 59
200 min à Noite
R$ 10,00
minutos válidas para ligações originadas dentro do DDD
de registro do cliente
Serviço de Dados para Blackberry que permite acesso à
BIS / BES
internet e acesso a e-mails ilimitado (através do tráfego
R$ 29,90
pela APN BlackBerry.net)
- Regra para Contratação: Para os Serviços Adicionais dispostos acima, não é permitido repetir a adição do mesmo
tipo serviço ao plano.
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G







internet +

G voz - “Ctr 10GB+2.500min”

Plano/Promoção: “Ctr 10GB+2.500min 181/Pós/SMP” / “Ctr 10GB+2.500min”
Mensalidade: R$ 299,93 (valor sem desconto e sem fidelização durante 12 meses) durante a vigência da
promoção, podendo ser prorrogado a exclusivo critério da Nextel. A mensalidade padrão do plano é R$
430,00;
Período Promocional: Promoção válida de 08/Junho/2015 até 31/Julho/2016, podendo ser prorrogada a
exclusivo critério da Nextel.

Regras de Reajuste: O valor do item tarifário integrante deste Plano de Serviço poderá ser reajustado,
observado o período mínimo de 12 meses contados da data de seu lançamento comercial, com base na
variação do IGP-M, ou, por outro índice que venha substituí-lo.





Elegibilidade: Pessoa Física e Jurídica que contratar esta promoção no período de adesão.
Carência: Não há carência nem multa de fidelização atrelada a contratação deste plano de serviços.
Abrangência: A promoção está disponível para aquisição em São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e
19), Rio de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61), Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá
(DDD 44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória (DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81), Fortaleza
(DDD 85) e Goiânia (DDD 62) e após a adesão o serviço poderá ser utilizado em toda área de cobertura da
Nextel.



Características do Plano:


G

-

- 2.500 minutos para falar com fixos e móveis em ligações locais (após exceder a franquia

será cobrado R$ 1,00 por minuto excedente);




G - @ -





Ligações ilimitadas de Nextel para Nextel;

-



Serviço de Rádio Nextel;
-

-

10 GB de internet;

Roaming Nacional

Ligações para Nextel de todo o Brasil através do CSP 99 ilimitadas.

 Todos os pacotes de internet mencionados acima possuem tecnologia 3G, 3G+ e 4G. Quando fora da
região de cobertura 3G, o cliente navegará na tecnologia 4G ou 3G+. A velocidade de navegação será
definida pela área de cobertura que o usuário se encontrar. Para usufruir das velocidades é necessário
possuir aparelho compatível com a frequência da rede da Nextel e possuir aparelho compatível com as
tecnologias. Atingida a franquia de internet, a navegação será bloqueada e restabelecida somente
mediante a aquisição de um pacote de internet extra. Promocionalmente, até 31/Julho/2016, após
ultrapassada a franquia a conexão continua disponível, com velocidade reduzida para 64 Kbps para

Download e Upload para todos os planos e tecnologias (3G, 3G+ e 4G). Essa promoção poderá ser
descontinuada ou prorrogada a exclusivo critério da Nextel mediante prévia comunicação. A velocidade
de transferência de dados está sujeita às oscilações e variações decorrentes de fatores extremos à rede
da prestadora;

Tecnologia

Velocidade de
Download

Velocidade de
Upload

3G

600 Kbps

200 Kbps

3G+
4G

600 Kbps
5 Mbps

200 Kbps
380 Kbps

Área de Cobertura
(DDD´s)
São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19), Rio
de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61),
Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá (DDD
44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto
Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória
(DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81),
Fortaleza (DDD 85) e Goiânia (DDD 62)
São Paulo (DDD 11)
RJ (DDD 21)

 Serviço Adicional “Controle da Fatura”
 Este plano ainda pode ser complementado com:
Serviços Adicionais

Descrição
Mensalidade
Permite o cliente transformar o seu plano pós-pago em
Controle da fatura
um plano controle, controlando assim seus gastos na
 R$ 10,00
(Serviço Contratado)
fatura
Pacotes com 50, 500 e 1.000 SMS para qualquer
50 SMS: R$ 5,00
Pacotes de 50, 500 e
operadora do Brasil. Ultrapassada a franquia, haverá
500 SMS: R$ 10,00
1.000 SMS Mensal
cobrança do SMS excedente no valor de R$ 0,36/SMS
1.000 SMS: R$ 15,00
200 minutos para ligações locais para qualquer número
200 min para Fixo
de telefonia fixa, independente de horário ou dia da
R$ 10,00
semana
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
200 min Finais de
móvel, durante o período das 0h00 horas do sábado às
R$ 10,00
Semana
23 horas e 59 minutos do domingo válidas para ligações
originadas dentro do DDD de registro do cliente
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
móvel, durante o período das 21 horas às 05 horas e 59
200 min à Noite
R$ 10,00
minutos válidas para ligações originadas dentro do DDD
de registro do cliente
Serviço de Dados para Blackberry que permite acesso à
BIS / BES
internet e acesso a e-mails ilimitado (através do tráfego
R$ 29,90
pela APN BlackBerry.net)
- Regra para Contratação: Para os Serviços Adicionais dispostos acima, não é permitido repetir a adição do mesmo
tipo serviço ao plano.
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“Ctr Cartão de Crédito 500MB + 100min”





Plano/Promoção: “CartãoCTR500MB+100 183/Pós/SMP” / “Ctr Cartão de Crédito 500MB+100min”
Mensalidade: R$ 49,99 (R$ 10 valor do pacote de minutos e R$ 39,99 valor do pacote de internet) durante
a vigência da promoção, podendo ser prorrogado a exclusivo critério da Nextel. A mensalidade padrão do
plano é R$ 120,00;
Período Promocional: Promoção válida de 01/Dezembro/2015 até 31/Julho/2016, podendo ser
prorrogada a exclusivo critério da Nextel.



Regras de Reajuste: O valor do item tarifário integrante deste Plano de Serviço poderá ser reajustado,



observado o período mínimo de 12 meses contados da data de seu lançamento comercial, com base na
variação do IGP-M, ou, por outro índice que venha substituí-lo.
 Elegibilidade: Pessoa Física que contratar esta promoção no período de adesão com o pagamento via
cartão de crédito, das seguintes bandeiras: VISA, MASTER, AMEX, DINERS, ELO, DISCOVER, JCB e AURA.
o Para receber os benefícios da Promoção “Nextel Controle Cartão de Crédito” os clientes deverão
obrigatoriamente programar o pagamento mensal referente ao plano controle escolhido no
cartão de crédito.
Carência: Não há carência nem multa de fidelização atrelada a contratação deste plano de serviços.



Abrangência: A promoção está disponível para aquisição em São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e
19), Rio de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61), Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá
(DDD 44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória (DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81), Fortaleza
(DDD 85) e Goiânia (DDD 62) e após a adesão o serviço poderá ser utilizado em toda área de cobertura da
Nextel.



Características do Plano:




- 100 minutos para falar com fixos e móveis em ligações locais (após exceder a franquia será
cobrado R$ 1,00 por minuto excedente);

@ -

500 MB de internet;



- Ligações ilimitadas de Nextel para Nextel;



- Serviço de Rádio Nextel;



- Roaming Nacional


- Ligações para Nextel de todo o Brasil através do CSP 99 ilimitadas.
 Todos os pacotes de internet mencionados acima possuem tecnologia 3G, 3G+ e 4G. Quando fora da
região de cobertura 3G, o cliente navegará na tecnologia 4G ou 3G+. A velocidade de navegação será
definida pela área de cobertura que o usuário se encontrar. Para usufruir das velocidades é necessário
possuir aparelho compatível com a frequência da rede da Nextel e possuir aparelho compatível com as
tecnologias. Atingida a franquia de internet, a navegação será bloqueada e restabelecida somente
mediante a aquisição de um pacote de internet extra. Promocionalmente, até 31/Julho/2016, após

ultrapassada a franquia a conexão continua disponível, com velocidade reduzida para 64 Kbps para
Download e Upload para todos os planos e tecnologias (3G, 3G+ e 4G). Essa promoção poderá ser
descontinuada ou prorrogada a exclusivo critério da Nextel mediante prévia comunicação. A velocidade
de transferência de dados está sujeita às oscilações e variações decorrentes de fatores extremos à rede
da prestadora;

Tecnologia

Velocidade de
Download

Velocidade de
Upload

3G

600 Kbps

200 Kbps

3G+
4G

600 Kbps
5 Mbps

200 Kbps
380 Kbps

Área de Cobertura
(DDD´s)
São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19),
Rio de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD
61), Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43),
Maringá (DDD 44), Florianópolis (DDD 48), Joinville
(DDD 47), Porto Alegre (DDD 51), Caxias do Sul
(DDD 54), Belo Horizonte (DDD 31), Divinópolis
(DDD 37), Vitória (DDD 27), Salvador (DDD 71),
Recife (DDD 81), Fortaleza (DDD 85) e Goiânia
(DDD 62)
São Paulo (DDD 11)
RJ (DDD 21)

 Este plano ainda pode ser complementado com:
Serviços Adicionais

Descrição
Mensalidade
Pacotes com 50, 500 e 1.000 SMS para qualquer
50 SMS: R$ 5,00
Pacotes de 50, 500 e
operadora do Brasil. Ultrapassada a franquia, haverá
500 SMS: R$ 10,00
1.000 SMS Mensal
cobrança do SMS excedente no valor de R$ 0,36/SMS,
1.000 SMS: R$ 15,00
caso tenha recarga
200 minutos para ligações locais para qualquer número
de telefonia fixa, independente de horário ou dia da
200 min para Fixo
R$ 10,00
semana. Válido para ligações originadas dentro do DDD
de registro do cliente
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
200 min Finais de
móvel, durante o período das 0h00 horas do sábado às
R$ 10,00
Semana
23 horas e 59 minutos do domingo. Válido para ligações
originadas dentro do DDD de registro do cliente.
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
móvel, durante o período das 21 horas às 05 horas e 59
200 min à Noite
R$ 10,00
minutos. Válido para ligações originadas dentro do DDD
de registro do cliente.
Serviço de Dados para Blackberry que permite acesso à
BIS / BES
internet e acesso a e-mails ilimitado (através do tráfego
R$ 29,90
pela APN BlackBerry.net)
- Regra para Contratação: Para os Serviços Adicionais dispostos acima, não é permitido repetir a adição do mesmo
tipo serviço ao plano.

Sumário da Oferta 22

“Ctr Cartão de Crédito - 1GB + 100min”





Plano/Promoção: “CartãoCTR1GB+100 183/Pós/SMP” / “Ctr Cartão de Crédito - 1GB+100min”
Mensalidade: R$ 59,99 (R$ 10 valor do pacote de minutos e R$ 49,99 valor do pacote de internet) durante
a vigência da promoção, podendo ser prorrogado a exclusivo critério da Nextel. A mensalidade padrão do
plano é R$ 135,00;
Período Promocional: Promoção válida de 01/Dezembro/2015 até 31/Julho/2016, podendo ser
prorrogada a exclusivo critério da Nextel.



Regras de Reajuste: O valor do item tarifário integrante deste Plano de Serviço poderá ser reajustado,



observado o período mínimo de 12 meses contados da data de seu lançamento comercial, com base na
variação do IGP-M, ou, por outro índice que venha substituí-lo.
 Elegibilidade: Pessoa Física que contratar esta promoção no período de adesão com o pagamento via
cartão de crédito, das seguintes bandeiras: VISA, MASTER, AMEX, DINERS, ELO, DISCOVER, JCB e AURA.
o Para receber os benefícios da Promoção “Nextel Controle Cartão de Crédito” os clientes deverão
obrigatoriamente programar o pagamento mensal referente ao plano controle escolhido no
cartão de crédito.
Carência: Não há carência nem multa de fidelização atrelada a contratação deste plano de serviços.



Abrangência: A promoção está disponível para aquisição em São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e
19), Rio de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61), Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá
(DDD 44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória (DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81), Fortaleza
(DDD 85) e Goiânia (DDD 62) e após a adesão o serviço poderá ser utilizado em toda área de cobertura da
Nextel.



Características do Plano:




- 100 minutos para falar com fixos e móveis em ligações locais (após exceder a franquia será
cobrado R$ 1,00 por minuto excedente);

@ -

1 GB de internet;



- Ligações ilimitadas de Nextel para Nextel;



- Serviço de Rádio Nextel;



- Roaming Nacional



- Ligações para Nextel de todo o Brasil através do CSP 99 ilimitadas.

 Todos os pacotes de internet mencionados acima possuem tecnologia 3G, 3G+ e 4G. Quando fora da
região de cobertura 3G, o cliente navegará na tecnologia 4G ou 3G+. A velocidade de navegação será
definida pela área de cobertura que o usuário se encontrar. Para usufruir das velocidades é necessário
possuir aparelho compatível com a frequência da rede da Nextel e possuir aparelho compatível com as
tecnologias. Atingida a franquia de internet, a navegação será bloqueada e restabelecida somente
mediante a aquisição de um pacote de internet extra. Promocionalmente, até 31/Julho/2016, após

ultrapassada a franquia a conexão continua disponível, com velocidade reduzida para 64 Kbps para
Download e Upload para todos os planos e tecnologias (3G, 3G+ e 4G). Essa promoção poderá ser
descontinuada ou prorrogada a exclusivo critério da Nextel mediante prévia comunicação. A velocidade
de transferência de dados está sujeita às oscilações e variações decorrentes de fatores extremos à rede
da prestadora;

Tecnologia

Velocidade de
Download

Velocidade de
Upload

3G

600 Kbps

200 Kbps

3G+
4G

600 Kbps
5 Mbps

200 Kbps
380 Kbps

Área de Cobertura
(DDD´s)
São Paulo (DDD´s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19), Rio
de Janeiro (DDD’S 21, 22 e 24), Brasília (DDD 61),
Curitiba (DDD 41), Londrina (DDD 43), Maringá (DDD
44), Florianópolis (DDD 48), Joinville (DDD 47), Porto
Alegre (DDD 51), Caxias do Sul (DDD 54), Belo
Horizonte (DDD 31), Divinópolis (DDD 37), Vitória
(DDD 27), Salvador (DDD 71), Recife (DDD 81),
Fortaleza (DDD 85) e Goiânia (DDD 62)
São Paulo (DDD 11)
RJ (DDD 21)

 Este plano ainda pode ser complementado com:
Serviços Adicionais

Descrição
Mensalidade
Pacotes com 50, 500 e 1.000 SMS para qualquer
50 SMS: R$ 5,00
Pacotes de 50, 500 e
operadora do Brasil. Ultrapassada a franquia, haverá
500 SMS: R$ 10,00
1.000 SMS Mensal
cobrança do SMS excedente no valor de R$ 0,36/SMS,
1.000 SMS: R$ 15,00
caso tenha recarga
200 minutos para ligações locais para qualquer número
de telefonia fixa, independente de horário ou dia da
200 min para Fixo
R$ 10,00
semana. Válido para ligações originadas dentro do DDD
de registro do cliente
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
200 min Finais de
móvel, durante o período das 0h00 horas do sábado às
R$ 10,00
Semana
23 horas e 59 minutos do domingo. Válido para ligações
originadas dentro do DDD de registro do cliente.
200 minutos para ligações locais para qualquer fixo ou
móvel, durante o período das 21 horas às 05 horas e 59
200 min à Noite
R$ 10,00
minutos. Válido para ligações originadas dentro do DDD
de registro do cliente.
Serviço de Dados para Blackberry que permite acesso à
BIS / BES
internet e acesso a e-mails ilimitado (através do tráfego
R$ 29,90
pela APN BlackBerry.net)
- Regra para Contratação: Para os Serviços Adicionais dispostos acima, não é permitido repetir a adição do mesmo
tipo serviço ao plano.

