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Regulamento TIM EMPRESA INTERNET 

(Regulamento válido de 29/09/2018 até 31/08/2021) 
 

O plano TIM EMPRESA INTERNET é oferecido pela TIM Celular S/A, prestadora de 
“SMP” (Serviço Móvel Pessoal), com sede na Avenida Giovanni Gronchi, número 
7.143, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 05724-006, inscrita no CNPJ 
04206050/0001-80, doravante denominada TIM, de acordo com os termos e 
condições abaixo descritos:  
 

1. PLANO 
 

1.1. O plano TIM EMPRESA INTERNET é oferecido a pessoas jurídicas e 
destina-se a usuários que desejam fazer uso de comunicação através da 
rede de dados. Os acessos habilitados neste Plano de Serviço serão 
bloqueados para o tráfego de voz.  

  
1.2. O usuário tem três opções de Oferta de dados para utilização do serviço. 

Os pacotes possuem as seguintes características: 
 
Planos disponíveis: 

Plano Velocidade Download Upload Valor mensal da Oferta 

TIM EMPRESA 

INTERNET 40GB 
2 Mbps 2 mbps 3 mbps R$ 49,90 

TIM EMPRESA 

INTERNET 80GB 
5 Mbps 5 mbps 3 mbps R$ 89,90 

TIM EMPRESA 

INTERNET 100GB 
5 Mbps 5 mbps 3 mbps R$ 99,99 

TIM EMPRESA 

INTERNET 500GB 
5 Mbps 5 mbps 3 mbps R$ 149,99 

 

2. DAS CONDIÇÕES DA OFERTA TIM EMPRESA INTERNET 
 

2.1. A oferta TIM Empresa Internet é destinada para assinantes/clientes 
pessoa jurídica, e está disponível nos canais de venda corporativo. 

2.2. O cliente só deve utilizar o chip do plano em modem comercializado pela 
TIM para o plano TIM Empresa Internet, já que esse equipamento é 
dotado de determinadas características técnicas que garantem os níveis 
de serviço e, portanto, é vital à prestação de tal serviço.  

2.2.1. O cliente só deve utilizar o Sim Card dos planos TIM EMPRESA 
INTERNET no equipamento que compõe a oferta, já que esse 
equipamento é dotado de determinadas características técnicas que 
garantem os níveis de serviço e, portanto, é vital à prestação de tal 
serviço. Este equipamento é comercializado pela TIM disponível nos 
canais de venda corporativo, podendo ser parcelado em até 24 (vinte e 
quatro) parcelas na fatura mensal do serviço, ou ser fornecido em regime 
de comodato. 
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2.2.2. O cliente, ao receber o equipamento, obriga-se a zelar pelo bom 
funcionamento do mesmo do mesmo e a devolvê-lo por ocasião da 
extinção ou cancelamento do serviço, a qualquer título, nas mesmas 
condições de funcionamento, ou seja, em perfeito estado de 
conservação, uso e manutenção, ressalvando o desgaste natural de uso.  

2.3. O chip não poderá ser utilizado em outros dispositivos que não seja o 
modem homologado que acompanha essa oferta. Caso seja identificado 
pela TIM a utilização do chip em dispositivo diferente do que o que é 
comercializado para essa oferta, a TIM se reserva ao direito de bloquear 
o serviço pela utilização indevida sem qualquer notificação até que o 
cliente volte a inserir o chip no equipamento próprio para o serviço. Caso 
a utilização indevida persista, a TIM se reserva ao direito de cancelar o 
acesso do cliente.  

3. OUTROS SERVIÇOS 
3.1. Não será possível a contratação de outros serviços como:  
3.1.1. Serviço de Voz; 
3.1.2. Envio e recebimento de SMS 

 
4. MECÂNICA DE DADOS 
4.1. Os clientes que contratarem o plano TIM Empresa Internet terão uma 

franquia de dados de acordo com a oferta contratada 
 
TIM EMPRESA INTERNET – 5Mbps – Franquia de 80GB 
TIM EMPRESA INTERNET – 5Mbps – Franquia de 100GB 
TIM EMPRESA INTERNET – 5Mbps – Franquia de 500GB 
 
 

4.2. Adicionalmente, o cliente terá a sua disposição os níveis de velocidade 
de download e upload no endereço informado no Termo de Adesão, 
conforme a tabela abaixo: 

 

Plano Velocidade Download Upload 
Redução de Velocidade 

Pós-Franquia 

TIM EMPRESA 

INTERNET 40GB 
2 Mbps 2 mbps 3 mbps 256 kbps 

TIM EMPRESA 

INTERNET 80GB 
5 Mbps 5 mbps 3 mbps 256 kbps 

TIM EMPRESA 

INTERNET 100GB 
5 Mbps 5 mbps 3 mbps 256 kbps 

TIM EMPRESA 

INTERNET 500GB 
5 Mbps 5 mbps 3 mbps 256 kbps 

 
4.3. Caso ultrapasse a franquia contratada, o cliente terá a velocidade de seu 

acesso reduzida para 256 Kbps até o fim do ciclo de faturamento. Caso 
necessite de velocidade maior do que 256 Kbps, o cliente pode contratar 
um plano superior ao contratado inicialmente, respeitando o limite de 
planos até 5Mbps. 

4.4. O upgrade do plano é feito por meio de contato com o executivo de contas 
que atende sua empresa. 
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4.5. A comercialização deste Plano de Serviço se dará nos municípios onde 
houver a implementação da rede 4G na faixa de radiofrequência de 
700MHz. Este plano não está disponível para as tecnologias 2G e 3G. 

4.6. A comercialização deste Plano de Serviço está condicionada à análise de 
disponibilidade na localidade do cliente. 
 
 

5. VELOCIDADE DE CONEXÃO 
5.1. A velocidade de conexão de um cliente pode ter oscilações e variações 

conforme condições topográficas e/ou climáticas, distância que o cliente 
se encontra da Estação Rádio Base (ERB), números de clientes 
associados à mesma Estação Rádio Base, do modo usado na conexão, 
das aplicações utilizadas e dos sites de conteúdo e informação que estão 
sendo acessados, além de outros fatores externos que porventura 
venham a interferir no sinal. 

5.2. A TIM não se responsabiliza pelas diferenças de velocidades ocorridas 
em razão de fatores externos. Os níveis de velocidade de download e 
upload não podem atingir os valores citados na tabela do item 4.2 caso o 
serviço seja usado fora do endereço informado pelo cliente no ato da 
contratação.  
 

6. REGRAS GERAIS 
6.1. Para contratar os planos disponíveis, o cliente deverá entrar em contato 

com seu Executivo de Contas Corporativa.  
6.2. Os planos TIM Empresa Internet estão sujeitos a análise técnica por parte 

da TIM. 
6.3. Não é permitida a alteração do endereço informado no ato da contratação 

sem prévio aviso à TIM. Em caso de alteração do endereço, será 
necessária a realização de nova análise técnica, estando sujeito à 
disponibilidade. 

6.4. A participação neste plano implica a aceitação total e irrestrita de todos 
os termos deste regulamento  

6.5. O pagamento dos planos será via nota fiscal de serviços, com recorrência 
mensal, com ciclos de faturamento e datas de vencimento que poderão 
ser acordadas no momento da aquisição do serviço.  

 


