TJ - PESSOA FÍSICA
PLANOS PÓS – COM FIDELIZAÇÃO:
Oferta válida para os DDDs 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 61, 41, 43, 44, 48, 47, 51, 54, 31 e
37, para contratação por pessoa física até 31/08/2017, podendo ser prorrogada a exclusivo critério da
Nextel. Velocidade de transmissão de dados na rede 3G/3G+ é de até 600 Kbps de download e 200 Kbps
de upload. Na rede 4G (exclusiva para São Paulo e Rio de Janeiro), a velocidade é de até 5 Mbps para
download e 380 Kbps para upload. Quando o cliente não estiver em área de cobertura 4G, utilizará a
cobertura 3G/3G+. Promocionalmente até 31/08/2017, após atingida a franquia de internet, a velocidade
de navegação será reduzida para 64 Kbps (download e upload). As ligações de longa distância estão
condicionadas a utilização do CSP 99. O valor dos planos e os pacotes bônus de internet são válidos pelo
período de fidelização de 12 meses. O cancelamento do plano antes do vencimento implicará no
pagamento de multa proporcional com base no valor do benefício auferido. Ofertas sujeitas à análise de
crédito. Para mais informações, consulte o regulamento no site www.nextel.com.br
PLANOS PÓS – SEM FIDELIZAÇÃO:
Oferta válida para os DDDs 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 61, 41, 43, 44, 48, 47, 51, 54, 31 e
37, para contratação por pessoa física até 31/08/2017, podendo ser prorrogada a exclusivo critério da
Nextel. Velocidade de transmissão de dados na rede 3G/3G+ é de até 600 Kbps de download e 200 Kbps
de upload. Na rede 4G (exclusiva para São Paulo e Rio de Janeiro), a velocidade é de até 5 Mbps para
download e 380 Kbps para upload. Quando o cliente não estiver em área de cobertura 4G, utilizará a
cobertura 3G/3G+. Promocionalmente até 31/08/2017, após atingida a franquia de internet, a velocidade
de navegação será reduzida para 64 Kbps (download e upload). As ligações de longa distância estão
condicionadas a utilização do CSP 99. Ofertas sujeitas à análise de crédito. Para mais informações,
consulte o regulamento no site www.nextel.com.br
PLANO PP – CONTROLE E CARTÃO:
Oferta válida para os DDDs 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 61, 41, 43, 44, 48, 47, 51, 54, 31 e
37, para contratação por pessoa física até 31/08/2017, podendo ser prorrogada a exclusivo critério da
Nextel. Velocidade de transmissão de dados na rede 3G/3G+ é de até 600 Kbps de download e 200 Kbps
de upload. Na rede 4G (exclusiva para São Paulo e Rio de Janeiro), a velocidade é de até 5 Mbps para
download e 380 Kbps para upload. Quando o cliente não estiver em área de cobertura 4G, utilizará a
cobertura 3G/3G+. Promocionalmente até 31/08/2017, após atingida a franquia de internet, a velocidade
de navegação será reduzida para 64 Kbps (download e upload). As ligações de longa distância estão
condicionadas a utilização do CSP 99. Plano Controle Cartão de Crédito: Válido para pagamento exclusivo
no cartão de crédito, sendo vedada a contratação de qualquer serviço adicional que possua cobrança
mensal recorrente. Plano Pós-Pago e Controle: O valor promocional do plano é válido pelo período de
fidelização de 12 meses, sendo cobrado automaticamente o valor vigente após este período. O
cancelamento do plano antes do vencimento implicará no pagamento de multa proporcional com base
no valor do benefício auferido. Ofertas sujeitas à análise de crédito. Para mais informações, consulte o
regulamento no site www.nextel.com.br.

