
Classificado como Público

BENEFÍCIOS DA OFERTA:

O TIM EMPRESA INTERNET é a banda larga da TIM que funciona sobre a rede 4G, na frequência 
700MHz. Com o TIM EMPRESA INTERNET, o cliente contará com planos de banda larga para 
atender a diversas aplicações, trazendo como benefícios:

BANDA LARGA DE RÁPIDA E FÁCIL INSTALAÇÃO: BASTA CONECTAR O ROTEADOR 
DO TIM EMPRESA INTERNET À REDE ELÉTRICA 

POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO EM REGIÕES SEM INFRAESTRUTURA FÍSICA DE 
TELECOMUNICAÇÕES, RESULTANDO EM REDUÇÃO DE CISTOS COM A 
CONTRATAÇÃO DE LINK FÍSICO

INTERNET COM QUALIDADE 4G E SEGURANÇA
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SOBRE PACOTE DE DADOS:

Velocidade de navegação:

TIM Empresa Internet 40GB

VELOCIDADE 2MBPS
Velocidade máxima de download: 2Mbps
Velocidade máxima de upload: 2Mbps

TIM Empresa Internet 
80GB, 100GB e 500GB

VELOCIDADE 5MBPS

Velocidade máxima de download: 5Mbps
Velocidade máxima de upload: 5Mbps

Limites de franquia e condições aplicáveis após utilização:

Se você consumiu toda a franquia, em caráter promocional a velocidade de conexão não será 
bloqueada e sim reduzida até 256Kbps até o início do novo ciclo de faturamento.

Os acessos habilitados neste Plano de Serviço serão bloqueados para o tráfego de voz. As velocidades 
de acesso são garantidos no endereço informado pelo cliente no Termo de Adesão ao Plano. 

PÚBLICO-ALVO:

Clientes com necessidade de links de internet para aplicação indoor:

O cliente corporativo que adquirir um dos planos TIM EMPRESA INTERNET conta com uma solução de 
banda larga na rede 4G sob a frequência de 700MHz, o que significa maior capilaridade e alcance, para 
aplicações indoor e outdoor.

Atendimento nas áreas sem disponibilidade de banda larga fixa:

O cliente corporativo que contratar os planos TIM EMPRESA INTERNET terão à sua disposição uma solução 
de banda larga que não requer infraestrutura de conexão de meio físico. Apenas com um ponto de energia 
elétrica, e com viabilidade de atendimento à localidade, o TIM EMPRESA INTERNET atende às mais 
diversas aplicações.

Aplicações que necessitem de uma redundância de seu link principal (backup):

Os planos TIM EMPRESA INTERNET não estão suscetíveis a interrupções no funcionamento pelos mais 
diversos motivos (rompimento de fibra ótica, indisponibilidade da prestadora do serviço, manutenção 
programada, etc.)
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COBRANÇAS:

Feita através da conta TIM da sua empresa. O valor da oferta contratada poderá ser consultado 
no Contrato de Permanência enviado para o e-mail do Administrador de Contrato da empresa, 
MEU TIM Web, ou ligando para a Central de Relacionamento através do código *144.

DEMAIS ASSUNTOS:

Prazo de Permanência:

Para adquirir o TIM Empresa Internet, sua empresa deverá concordar em permanecer nela 
pelo prazo mínimo de 24 meses, assinando o nosso Contrato de Permanência. Se você 
fizer um cancelamento antecipado, haverá uma multa proporcional ao tempo restante do 
prazo de permanência. Os valores das multas estão descritos no Contrato de 
Permanência, gerado automaticamente pelo sistema.

Reajuste:

Os valores cobrados poderão ser reajustados a casa 12 (doze) meses, contados da data do 
lançamento comercial do plano, ou na menor periodicidade permitida em lei, de acordo 
com a variação do IGP-DI no período ou outro que venha a substituí-lo.

Vigência:

Os benefícios da Oferta “TIM EMPRESA INTERNET” são válidos até 30/09/2021, podendo 
ser prorrogado automaticamente, caso não haja comunicado em contrário pela TIM, ou 
eventual descontinuidade da Oferta, na forma e prazo da regulamentação em vigor.

Habilitação do serviço:

A habilitação do(s) acesso(s) contratado(s) será realizada em até 48 horas após a entrega 
do TIMChip.
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Contratação:

Deverá ocorrer através dos nossos canais de relacionamento (Televendas, Representantes 
Comerciais ou através do site tim.com.br).

Tipos de comercialização do modem:

Para o plano TIM EMPRESA INTERNET o roteador poderá ser adquirido em regime de 
comodato ou venda facilitada (24 parcelas na fatura mensal), de acordo com as regras 
vigentes informadas pela TIM no momento da contratação. 


