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Você está vendo a oferta de Bahia – DDD 71

Oi pra Você > Oi Conta Total

 

 

Total de linhas móveis 1 1 Até 2 Até 3 Até 4

Internet
Oi Velox até 

600 kbps
Internet discada

ilimitada
Velocidade Velocidade Velocidade

Minutos pra falar do 
fixo ou do móvel

50 100 200 500 1000

Pacote de mensagens 30 SMS 30 SMS
100 SMS + 50 MMS

por mês
150 SMS + 100 MMS

por mês
200 SMS + 150 MMS

por mês

Assine um Oi Conta Total e ganhe crédito na sua conta Oi.

Promoção - -
R$ 750 divididos 

em 10 meses
R$ 1200 divididos 

em 10 meses
R$ 1300 divididos 

em 10 meses

Valor do plano R$ 189,00 R$ 189,00 Selecione uma
velocidade

Selecione uma
velocidade

Selecione uma
velocidade
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Política de Privacidade · Atendimento · Visiting Brazil · Conselho de Usuários · Lojas Oi · Regras SAC

Tirar suas dúvidas sem ligar pro atendimento 

1 - O que está incluído na promoção Oi Conta Total?

2 - O que NÃO está incluido na promoção?

3- Como usar minha franquia de minutos?

4 - O que é área mobilidade?

» Ver todas as dúvidas

Ter controle total da sua conta 

» Entenda sua fatura

» Ver a segunda via da sua conta

» Alterar data de vencimento

» Alterar endereço de cobrança

Pedir o pacote de mensagens

Se você já é cliente Oi Conta Total, 
informe seus dados pra ganhar o pacote 
de SMS e MMS grátis.

Clique aqui > 

Ativar e desativar serviços do seu Oi 

Clique aqui >

Regulamento Oi Conta Total Light > 
Regulamento Oi Conta Total 1 >
Regulamento Oi Conta Total 2,3 e 4 > 
Regulamento Oferta Oi Conta Total + Oi Velox 3G > 
Regulamento Oferta Santander > 

Você precisa ter o Adobe Reader instalado. Clique aqui pra baixar. 

Promoções válidas para novos clientes Oi Conta Total nos planos Oi Conta Total 2, 3 e 4, pessoas físicas. Para já clientes Oi Conta Total, promoções válidas apenas na
migração para Oi Conta Total com Oi Velox ADSL nas velocidades 4, 8 e 14 Mega. Promoções válidas para as localidades com DDD's 21, 27, 31, 71, 81 e 82 para
adesões de 01/12/2009 até 31/01/2010. Bônus de até R$ 1.500,00 na fatura da Oi dependendo do plano contratado, condicionado a portabilidade de pelo menos 1
linha móvel de outra operadora ou caso o cliente coloque sua fatura Oi em débito automático em Conta Corrente ou débito no cartão de crédito Santander. Bônus
concedido a partir da segunda fatura, em 10 parcelas iguais mensais, não cumulativas. Oferta sujeita à análise de crédito. Tarifa zero no móvel válida para ligações
entre os móveis do mesmo plano quando efetuadas e recebidas no DDD de origem. Tarifa zero no fixo limitada a 10.000 (dez mil) minutos por mês. Será considerado
uso indevido do serviço Oi Fixo a utilização, por mais de 3 meses consecutivos, acima de 10.000 (dez mil) minutos em ligações locais, o que poderá acarretar a perda
deste benefício. Limite de até 3 (três) ativações por CPF. Instalação do Oi Velox sujeita à disponibilidade e viabilidade técnica. Oi Velox a partir de 2 Mega disponível
apenas nas cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Contagem, Vitória, Vila Velha, Salvador, Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Fortaleza. Consulte a
velocidade do Oi Velox e Oi Velox 3G para a sua região. Para as demais condições das promoções, consulte o regulamento em www.oi.com.br/oicontatotal ou ligue para
0800 285 3131.

Você ainda pode ganhar mais R$200 em crédito: é só trazer seu número pra Oi ou colocar sua fatura Oi em débito
automático ou no cartão de crédito Santander.

Promoção - -
R$ 950 divididos 

em 10 meses
R$ 1400 divididos 

em 10 meses
R$ 1500 divididos 

em 10 meses

Valor do plano R$ 189,00 R$ 189,00 Selecione uma
velocidade

Selecione uma
velocidade

Selecione uma
velocidade
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