SUMÁRIO – PROMOÇÃO TCHÊ TURBO CONTROLE

OFERTAS MENSAIS POR MODALIDADE SEM PERMANÊNCIA MÍNIMA
Modalidade

Qtde
Linhas

Valor Mensal
Promocional

Minutos Locais e
LDN (Sem CSP)

BÁSICO

1

R$ 46,90

60 Minutos

LIGHT

1

R$ 54,90

60 Minutos

UP

1

R$ 61,90

Ilimitado *

TOP
FAMILIA
COMPARTILHADO

1

R$ 84,90

Ilimitado *

Envio de
SMSs
60
Mensagens
60
Mensagens
100
Mensagens
Ilimitado *

2 **

R$ 119,90

Ilimitado *

Ilimitado *

Internet

Velocidade Máxima
de Download/Upload

3 GB

Até 5Mbps/512 Kbps

3 GB

Até 60Mbps/10Mbps

5 GB

Até 60Mbps/10Mbps

10 GB

Até 60Mbps/10Mbps

20 GB

Até 60Mbps/10Mbps

BENEFÍCIOS
Esta Oferta é destinada somente a pessoa física, residente e domiciliada no
território nacional e na mesma localidade de contratação do serviço, com
CPF Regular e estar de Acordo com o Contrato de Serviço Móvel Pessoal,
Política de Privacidade e Regulamento de Oferta TCHÊ TURBO CONTROLE e
Assinar o Termo de Aceite

Serviço TCHÊ TURBO CONTROLE é ofertado na modalidade de pagamento
programado de serviço com recorrência mensal com 6 opções de ciclo de
faturamento aplicando o pro rata de acordo com a data de início e fim de
prestação de serviço contratado pelo ASSINANTE.
A Promoção oferece pacotes de serviços de telecomunicações e de serviços
digitais de valor adicionado.
Qualquer mudança de Plano ocorrerá no fim do ciclo de faturamento em
vigência.

A contratação dos PLANOS CONTROLE estará disponível através da Central
Telefônica e WhatsApp (55) 2010-0000, lojas físicas ou redes sociais sendo
necessária a assinatura do contrato SMP e Termo de Aceite ou aceite verbal
em gravação telefônica correspondente.
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Após o Consumo da Franquia Contratada, o ASSINANTE poderá contratar
qualquer Pacote Avulso de Serviço com seu prazo de validade independente do
período da Franquia, desde que o ASSINANTE esteja adimplente com o serviço
recorrente contratado
Fale ou Envie mensagens SMS para qualquer operadora e qualquer lugar do
Brasil no formato internacional (+55) ou sem o CSP (código de seleção de
prestadora).

A velocidade de referência de navegação a que o ASSINANTE poderá ter
acesso dependerá da tecnologia disponível na localidade, do aparelho
utilizado e do limite máximo de velocidade estabelecida pelo plano.
Após o consumo de 100% da franquia ou contratação avulsa de dados, o
acesso à internet não é cortado e o CLIENTE continuará navegando em
velocidade reduzida (64 Kbps) até o final do ciclo recorrente contratado.
Não será descontado da franquia de dados O uso do WhatsApp para
mensagens de áudio, texto, fotos e chamadas de voz durante o período de
validade da Oferta, independentemente de haver saldo ou não na franquia
de dados. Para os demais serviços, haverá consumo de dados de sua franquia.
Maiores detalhes podem ser verificados no Regulamento da Oferta
Contratada.

Perfil de Uso Voz, SMS e Dados de cunho pessoal e individual.
O ASSINANTE estará passível de bloqueio de seu Pacote Contratado, quando
for identificado o uso indevido dos benefícios.
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O Roaming Nacional é gratuito para o ASSINANTE. Não haverá cobrança
adicional para taxa de deslocamento para as chamadas recebidas fora de sua
localidade dentro da área de cobertura nacional da TCHÊTURBO.

O plano “CONTROLE FAMILIA COMPARTILHADA” possui linhas dependentes
com compartilhamento de Franquia de Voz, SMS e Dados.

Consulte
nossa
cobertura
http://www.tcheturbo.com.br/telefonia_movel
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