Meu TIM – Planos pré pago e TIM Beta

Acessar o site do Meu Tim para consultar boleto, baixar o app, atendimento online,
consultar conta, saldo e fazer recarga. O uso de telefones celulares no dia a dia tornou-se
uma necessidade, principalmente quando se fala no uso de Internet e ligações. É possível se
conectar a todo momento, com qualquer pessoa, independente do lugar que ela se encontra.

E, para utilizar destes recursos, o cliente precisa possuir uma linha telefônica. Muitos
preferem não contratar um serviço por medo de envolver-se em dívida (que seria o plano
pós-pago). Sendo assim, existe o plano pré-pago, onde só é possível utilizar os recursos se
você tiver créditos!

Como funciona?
Ser um cliente pré-pago é necessitar de créditos em seu celular para poder efetuar uma
ligação, ou usar a Internet. Ou seja: você paga antes de usufruir o serviço.

E a recarga do seu saldo pode ser efetuada de diversas formas:
Em farmácias, bancas de jornal, supermercados.
Online: existem diversos sites, e até mesmo o aplicativo do Meu TIM disponibiliza esta
possibilidade.
Conta bancária: se você possui uma conta em algum banco, pode recarregar seus
créditos.

Planos disponíveis na TIM
Agora que você já sabe o que é, e como funciona um plano pré-pago, conheça a seguir, as
disponibilidades que a operadora TIM possui para os seus clientes:

acesse mais em: https://ﬁca.art.br
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Meu TIM Pré Inﬁnity Voz Dia
Este plano oferece a possibilidade de ligar diversas vezes ao dia, pagando uma única taxa.
Esta, é de R$ 1,49, sendo que será cobrada para ligação de TIM para TIM, outros móveis ou
telefones ﬁxos. Acesse o site do Meu Tim para consultar boleto, baixar o app, atendimento
online, consultar conta, saldo e fazer recarga.
É uma excelente opção para quem usa principalmente o serviço de ligações diariamente.
Meu TIM Beta
Se trata de um plano diferente e ousado, que só é possível quando existe alguma indicação
de amigo/colega/familiar.
Você terá descontos incríveis, pagando baixos valores mensalmente. Existem diversas
opções de planos dentro do Meu TIM Beta, que atendem diversas demandas.
TIM visitor
Também possui uma proposta um pouco diferente, e é voltado para pessoas de fora que
estão visitando o Brasil. Acesse o site do Meu Tim para consultar boleto, baixar o app,
atendimento online, consultar conta, saldo e fazer recarga.
Neste plano, existem diversos pacotes e valores para que os estrangeiros consigam manter
contato com sua terra natal, sem pagar taxas absurdas por isso.

Promoções para o seu pré-pago
Agora que você já conhece os principais planos disponibilizados para clientes Meu TIM PréPago, conheça também as principais promoções disponíveis:
Internet + minutos
Esta é uma possibilidade de contratação semanal para os clientes, que custa R$ 9,99, para
uso em 7 dias.
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São disponibilizados 1GB de Internet, e também ligações ilimitadas entre celulares Meu TIM.
O WhatsApp não faz parte da franquia, e seu uso é ilimitado. Existem também outros
recursos, melhores descritos no site da TIM.
Minutos
Um pouco diferente do tópico anterior, este plano terá duração mensal, e o cliente tem
acesso à diversas vantagens: 1,5 GB de Internet, 400 minutos disponíveis para qualquer
operadora, SMS ilimitado, e muito mais. Acesse o site do Meu Tim para consultar boleto,
baixar o app, atendimento online, consultar conta, saldo e fazer recarga.

Como contratar?
Agora que você já conhece todos os serviços disponibilizados para clientes pré-pago TIM,
poderá aderir também!
Se você ainda não é cliente, poderá adquirir seu chip tanto em lojas de revenda da TIM, como
em estabelecimentos conveniados (farmácias, postos de gasolina, mercados, etc).
Para você que já é cliente, basta acessar o
http://www.tim.com.br/sp/para-voce/planos/pre-pago, e conferir todas as ofertas disponíveis.
Também, poderá efetuar a contratação através do *222.

Importante
1. Este artigo é de caráter informativo/explicativo e todas as informações aqui contidas
foram pesquisadas na internet. Portanto, algumas informações podem sofrer
alterações ao longo do tempo, ou seja, recomendo que você consulte diretamente as
empresas/produtos mencionadas(os) para sanar qualquer tipo de dúvida.
2. As imagens e fotos aqui contidas são meramente ilustrativas, e os direitos das
mesmas são reservados ao seus respectivos autores.
3. Esperamos que o conteúdo tenha sido de bom agrado e agradecemos a visita desde
já, um grande abraço!

acesse mais em: https://ﬁca.art.br

