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TIM amplia oferta do PNBL para
300 cidades
Operadora aposta na inclusão digital pela rede móvel e lança o Liberty Web Light, plano
popular de conexão ilimitada à internet
A TIM acelera ainda mais a inclusão digital pela rede móvel no Brasil e anuncia a expansão para
300 cidades brasileiras a abrangência da oferta criada para o Plano Nacional de Banda Larga
(PNBL), que inicialmente iria contemplar quatro municípios até o fim deste ano (dois em Goiás e
dois no Distrito Federal).
Com o novo plano, o Liberty Web Light, os usuários terão conexão ilimitada à internet em
desktops e notebooks, via minimodem, a uma velocidade de até 1 Mbps por R$ 35 mensais e sem
fidelização. A oferta segue as diretrizes estabelecidas pelo PNBL, sem cobrança de excedentes,
além de disponibilizar consumo três vezes superior ao oferecido pelas outras operadoras: 500 MB,
sem qualquer bloqueio após a utilização total do plano.
“A TIM não foi somente pioneira em fechar o contrato com a Telebrás para participar do PNBL,
em julho de 2011. A operadora também saiu na frente ao oferecer para o consumidor de baixa
renda um plano ilimitado que supera a concorrência na relação custo-benefício, com volume de
tráfego acima da banda larga popular das outras operadoras de telefonia móvel. O cliente será
o principal beneficiado, com acesso à internet móvel por um preço que cabe no seu bolso”,
ressalta Roger Solé, diretor de Marketing da TIM Brasil.
O minimodem é vendido a R$ 108 e pode ser parcelado em 12 vezes sem juros nos cartões de
crédito.
Fonte:
Fonte – Assessoria de Imprensa
Marília Saveri – marilia@fonte.jor.br
Twitter: www.twitter.com/fonte
Site: www.fonte.jor.br
TAGS:Negócios

BUSCA
Pesquisar...

CATEGORIAS
Amazonas ZAP
Brasil
Carros & Motos
Cidade
Culinária
Cultura
Diversidade
Divirta-se
Educação
Esportes
Famosos
Gestão de Pessoas & RH
Internacional
Justiça
Mulher
Negócios

VOCÊ SABE A DIFERENÇA ENTRE ESCOLIOSE, HIPERCIFOSE E HIPORLORDOSE?
OURINHOS (SP) – TIME GOLEIA BERNARDINO DE CAMPOS E SE CLASSIFICA PARA FINAL DO C

Opinião
Paraná Zap
Polícia

http://www.portalzapnoticias.com.br/portal/2011/10/tim-amplia-oferta-do-pnbl-para-300-cidades/[10/10/2011 17:41:13]

