O QUE DEVO S/BER SOBRE ROAMING DE VOZN
Vai viajar dentro do País e não sabe como funciona
a cobrança em deslocamento nas ligações entre
celulares xroaming de voz.N Conﬁra abaixoó

Se o chip do celular tivesse uma certidão
de nascimento- o DDD seria o local onde
ele nasceuó O Brasil tem Éú DDDs diferentesó

Os preços podem mudar entre planos pré,pagos- pós,pagos e
controle ou até não haver cobrançaó Conﬁra na sua operadoraZ

em uma cidade perto da minha e que tem
1 Estou
o mesmo DDD delaZ Como é a cobrança?p | Para as
chamadas entre aparelhos celulares- esta é uma ligação
local- comum- e não há qualquer cobrança extra nem
para ligar- nem para receber a chamadaó É o caso de
ligações feitas entre números de Recife e Olinda- por
exemplo- que têm o mesmo código de área xDDD.- o ê7ó

p Operadoras de pequeno porte- por atuarem em áreas menores- podem ter que remunerar
outras operadoras para atender o consumidor em roaming- gerando possível custoó
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2 Estou em outra cidade com DDD diferenteZ Pago

para receber ligação? | Em regra- sim- pois a pessoa que
recebe a ligação paga pelo deslocamento- este valor varia de
acordo com a duração da chamadaó Imagine que a pessoa
que ligou não sabe que você viajouó / rede de telefonia
precisa “encontrá,lo” para entregar essa chamada- pois você
não está na sua área de registroó Também pode haver
cobrança de um adicional por chamada- que é um valor ﬁxo
cobrado quando o consumidor estiver fora de sua área de
registro xseu DDD original.ó

3 Estou em outra cidade com DDD diferenteZ Pago
para ligar para um número dessa cidade onde
estou? | Você pagará o custo de uma ligação local

xtanto que não é necessário colocar o DDD antes do
número.- mas também poderá ser cobrado um adicional
por chamadaó

4 Estou em uma cidade com DDD diferenteZ Pago
para ligar para um número da minha cidade? |

Neste caso você pagará por uma ligação de longa
distância xé necessário colocar o DDD antes do número. e
também poderá ser cobrado um adicional por chamadaó
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