


Não há uma instalação física de uma linha 0800. O número 0800 independente de

quem é a operadora é apenas uma 'máscara' de um número de telefone já existente. A

operadora faz um 'Siga-me' para o número de telefone do cliente. Quando você liga

para um 0800 a operadora 'capta' esta ligação, identifica quem é o proprietário deste

número 0800, e encaminha esta ligação para o número de telefone de destino do

cliente. Pode ou não ser programado para aceitar ligações originadas por celulares.

✓Sistema pré-pago.

✓Sem contrato, multas e/ou fidelidade.

✓Sem cobrança de anuidade;

✓Cobertura de 100% do território nacional.

✓Tarifa simplificada. O mesmo valor

independente do dia/horário da semana.

✓Painel on-line para acompanhamento de

chamadas (via internet).



✓O 0800 pode ser direcionado para um telefone fixo ou via SIP/IP.

✓Para PABX Virtual consulte nossos planos.

Planos Pagamento Mensal Tarifas Flat (Fixo e Celular) Minutos Inclusos Taxa de Instalação

PME1 R$ 199,00 R$ 0,29 686 Isenta

PME 2 R$ 299,00 R$ 0,28 1068 Isenta

PAT 1 R$ 540,00 R$ 0,27 2000 Isenta

PAT 2 R$ 750,00 R$ 0,25 3000 Isenta



✓O não pagamento da mensalidade suspende o serviço.

✓Acumulo de duas mensalidades não pagas cancela

automaticamente o número 0800.

✓Em caso de cancelamento por inadimplência ou

espontâneo, o cliente deverá retirar imediatamente toda e

qualquer publicidade ou divulgação do número 0800.

✓É necessário que o cliente mantenha saldo suficiente em

sua conta do número 0800, para que o mesmo receba as

chamadas corretamente, se o plano for consumido antes do

final do ciclo e o cliente não efetuar uma recarga adicional, o

serviço é suspenso quando o saldo chegar a R$ 0,00 e

reativado com uma nova adição de créditos.

✓O cliente pode a qualquer momento efetuar compra de

créditos adicionais caso entenda que o plano contratado não

é suficiente para cobrir os gastos mensais. Esses créditos

devem ser comprados através da área do usuário.

✓As compras de créditos adicionais são feitas em valores

mínimos de R$ 100,00.

✓Os créditos adicionais são acumulados com a mensalidade

vincenda e somados ao saldo atual, no momento da

inserção do referido crédito. Condição não vale para

pagamentos em atraso.



✓O valor mensal do plano não é cumulativo.

✓A mensalidade do plano vence a cada 30 dias a

partir da data de contratação. A cobrança é realizada

por boleto e o mesmo é enviado automaticamente

por e-mail com sete dias de antecedência.

✓Por se tratar de plano Pré-Pago os nossos números

não são passiveis de portabilidade.

✓É facultado ao cliente mudar de plano entre os

existentes conforme sua demanda desde que não

seja menor que o plano mínimo. Essa mudança deve

ser solicitada por e-mail e a mesma ocorre na data

do seu vencimento.

✓Todas as informações sobre o seu consumo e/ou

extrato são fornecidas online e em tempo real

através da sua área do usuário.



✓Forma de recebimento das chamadas:

- Linha fixa ou Celular

- IP/SIP – Pabx Virtual.

✓Plano escolhido.

Não nos responsabilizamos por problemas técnicos oriundos do

lado do cliente como telefones fixos com chip, internet de má

qualidade ou configurações de aparelhos e centrais telefônicas

convencionais ou IP.

O cliente poderá realizar um teste gratuito antes de contratar, 

basta solicitar através do link:

https://0800flex.com.br/numeros-0800/



Nosso sistema de contratação é simples e 

dinâmico, necessitamos dos seguintes 

documentos:

✓CNPJ – somente número.

✓Cópia do RG ou CNH – com foto legível e

recente do responsável pela contratação.

* Após conferência, será enviado por e-mail o 

boleto para contratação (Primeira Mensalidade). 

O prazo de configuração definitiva é de até 24 

horas após confirmação do pagamento. 

Em caso de dúvidas, ficamos à disposição para 

maiores esclarecimentos.



Rodrigo Costa


