SUMÁRIO
PACOTE DE TORPEDO SMS OI CARTÃO e OI CONTROLE
Pacote de SMS, dos planos Pré-pago e Controle da Oi, válido para todas as operadoras de
âmbito nacional.
1. VALORES DE PREÇOS E TARIFAS APLICÁVEIS
Pacotes SMS
Pacote de 10 SMS
Pacote de 30 SMS
Pacote de 50 SMS
Pacote de 100 SMS

Preço
R$2,00
R$4,00
R$6,00
R$8,00

2. ELEGIBILIDADE PERÍODO PROMOCIONAL
2.1. Campanha válida de 01/06/2018 a 28/06/2018.
2.2. A presente oferta é renovada automaticamente por períodos sucessivos de 30 (trinta) dias
apenas para os Pacotes SMS Recorrentes, com a manutenção integral das condições da
presente oferta. Caso a Oi decida pela descontinuação desta oferta, seu encerramento será
comunicado com 30 dias de antecedência. Os Pacotes SMS Avulso possuem validade de 30
(trinta) dias, sem renovação automática.
2.3. Válido para clientes Pré e Controle de todo o território nacional, exceto setor 3 de MG.
3. DATA E REGRAS DE REAJUSTE
3.1. Após o término do período promocional os preços podem sofrer reajustes, e os clientes que
já aderiram ao pacote de SMS Recorrente possuem reajuste de preço na próxima renovação
automática, realizada sempre em períodos de 30 (trinta) dias. Os valores dos planos indicados e,
consequentemente, os preços com o desconto, poderão ser reajustados na forma prevista no
Contrato de Prestação do Serviço Móvel Pessoal.
4. VALORES DE AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E
EQUIPAMENTOS
4.1 Não se aplica.
5. RESTRIÇÕES À UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO
5.1. As mensagens de texto da presente oferta serão válidas apenas para a modalidade SMS.
5.2. Os pacotes de SMS são aplicados apenas para mensagens de cunho pessoal, caso seja
constado outra natureza a promoção será automaticamente cancelada.
5.3. O envio dos torpedos adquiridos através dos pacotes de SMS são válidos exclusivamente
dentro do território brasileiro.
5.4. Os torpedos provenientes dos Pacotes SMS Recorrente são válidos por 30 dias não sendo
acumulativos para o próximo mês.
5.5. Caso o cliente não tenha créditos Oi Multiuso suficientes no momento da renovação do
Pacote SMS Recorrente, o mesmo ficará suspenso na linha do cliente até 60 (sessenta) dias, a
contar a partir da data de renovação, aguardando uma recarga que o permita ter saldo válido
suficiente para renová-lo automaticamente. Se após esse período o cliente não tiver saldo
suficiente, o pacote será cancelado automaticamente da linha do cliente, podendo ele contratar
novamente se assim desejar.
5.6. O cliente poderá ter apenas 1(um) Pacote SMS Recorrente ativo em sua linha. Caso solicite
a compra de um Pacote SMS Recorrente com franquia superior a migração poderá ser feita
automática mediante a aprovação do cliente. Caso solicite a compra de um Pacote SMS
Recorrente com franquia inferior o cliente deverá realizar o cancelamento do pacote atual.
5.7. Para os casos em que houver saldo proveniente de Pacote SMS Recorrente anteriormente
contratado, e for realizada nova contratação, será adicionado ao saldo existente o valor referente
a nova contratação, e a data de expiração será atualizada pela validade do último pacote
contratado.
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5.8. O cliente poderá contratar quantos Pacotes SMS Avulsos quiser desde que no momento da
adesão possua créditos de recarga equivalente, ou superior, ao valor do pacote desejado.
5.9. Para os casos em que houver saldo proveniente do Pacote SMS Avulso anteriormente
contratado, e for realizada nova contratação, será adicionado ao saldo existente o valor referente
a nova contratação, e a data de expiração será atualizada pela validade do último pacote
contratado.
5.10. A utilização do pacote “Oi Torpedos SMS” contratado obedecerá à seguinte ordem de
prioridade para fins de consumo de SMS:
a) Consumo do valor referente ao pacote “Oi Torpedos” contratado.
b) Consumo do bônus para torpedos referente à promoção em que o cliente estiver
eventualmente cadastrado.
c) Consumo dos créditos ativos (Recarga).
6. LIMITES DE FRANQUIA E CONDIÇÕES APLICÁVEIS APÓS A SUA UTILIZAÇÃO
6.1 Caso o cliente envie uma quantidade de torpedos superior ao qual seu pacote permite, em
um único mês, ocorrerá a cobrança avulsa por cada torpedo SMS excedente de acordo com os
valores avulsos praticados.
7. VELOCIDADES MÍNIMA E MÉDIA DE CONEXÃO
7.1 Não se aplica.
8. VIABILIDADE DE IMEDIATA INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO
8.1 Não se aplica.
9. INCIDÊNCIA DE PRAZO DE PERMANÊNCIA, PERÍODO E VALOR DA MULTA EM CASO
DE RESCISÃO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO
9.1 Não se aplica.
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