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4 PASSOS SIMPLES 

Baixe o 
App & 

Registre-se 
(Login) 

Vincule o 
Pacote 
Inicial 

Cole 
Microchip 

Alterne & 
Conecte 

 

1 2 3 4 

Crie a APN 
 

5 



Baixe o Flexiroam X app na APP Store ou 
na Play Store 

Baixe o  APP 



Você pode se registrar com um único 
clique via Facebook, Google ou usar 
seu endereço de e-mail.  
 

Login com Facebook,Google ou Email 



Vincule seu Pacote Inicial à sua 
conta simplesmente escaneando o 
código de barras do seu cartão. 

Vincule seu Pacote Inicial 



Microchip de fácil instalação (Micro e nano) 

PARE NA LINHA 

PONTILHADA 





Planos Globais, locais e promocionais.  



Planos Globais, locais e promocionais.  

As recargas podem ser feitas a qualquer momento diretamente pelo 

aplicativo Flexiroam X com cartão de crédito internacional VISA, 

MASTERCARD ou AMEX, com opções de pacotes definidos por 

Gigabytes/duração, em dois tipos: 

Pacotes GLOBAIS: Não tem restrições geográficas e possuem cobertura 

em mais de 140 países, ou seja, o mesmo pacote poderá ser usado em 

qualquer destino, tendo um prazo maior para uso de dados. 



Planos Globais, locais e promocionais.  

 

Pacotes LOCAIS: Tem restrições 

geográficas, sendo sua cobertura somente 

para um GRUPO de países ou apenas UM 

país. Esta opção é ainda mais econômica 

quando a recarga é agendada 90 dias antes 

(70% de desconto) e 30 dias antes (50%). 

Quando adquirida pra uso imediato ou em 

um intervalo menor que 30 dias, possui 

desconto de 10%. 

 





Relação de cobertura com dicas Trip Adviser  



Realização de chamadas pelo App 

Na aquisição de um pacote GLOBAL, existe a 

possibilidade de fazer ligações no aplicativo via 

VoiP, um serviço que gera um número aleatório a 

cada ligação, consumindo 10/MB por minuto do 

pacote de dados.   

   

Para utilizar esse serviço é necessário ter um 

saldo de no mínimo 100MB disponíveis no 

momento da chamada. 

 



FlexiShare 

O FlexiShare é uma opção de compartilhamento de 

dados entre usuários do chip Flexiroam X. Ele está 

disponível apenas para pacotes LOCAIS. 

Para utilizar esse serviço é necessário que o pacote 

adquirido tenha essa possibilidade. É possivel 

verificar se possui a tag FlexiShare na hora de 

adquirir o plano.  

 

A pessoa que vai compartilhar precisa ter no mínimo 

500MB disponíveis no momento do compartilhamento 

e as duas pessoas precisam ter o Microchip-X 

instalado em seus telefones. 

 



Como Utilizar o FlexiShare 



Como Utilizar o FlexiShare 



Carteira/Wallet 

O aplicativo ainda fornece uma opção 

de carteira digital, em que o usuário 

pode inserir créditos e consultar 

saldo. A carteira possibilita a compra 

de pacotes diretamente pelos créditos 

acumulados no aplicativo. Os valores 

são a partir de US$ 35 e tem validade 

de 1 ano. 



Vários recursos estão localizados na 

página da sua conta. 

 

• Cadastrar meios de pagamento 

• Histórico de transações 

• Indicar Amigos 

• Aplicar código promocional 

• Método de pagamento 

• Transações 

• In Flight Wi-Fi 

• Guias (auto atendimento) 

• Suporte  

• Sobre a empresa 

• Sair 



In-flight Wifi 

In-flight Wifi é um serviço prestado por companhias 

aéreas para passageiros que desejam utilizar a internet 

durante seus voos  

 

Em 2018 a Flexiroam fechou uma parceria com a Scoot, 

possibilitando que os clientes Flexiroam que voassem 

com essa companhia aérea recebessem um bônus de 

internet na utilização do serviço e também pudessem 

transferir uma parte seu pacote de dados em troca de 

dados no In-flight Wifi fornecido pela companhia. 

 

Em breve estarão disponíveis para grande parte das 

companhias aéreas que fornecem esse serviço. 



O usuário do Flexiroam X tem duas opções 

para resolução de eventuais problemas. O 

Auto Suporte, que é feito por um bot 

programado e ainda tem um time de 

suporte disponível em português que pode 

ser contatado diretamente pelo aplicativo 

encaminhando um e-mail ou por Whatsapp. 

 

O suporte atende das 8:00 às 23:00 horas 

(Horário de Brasília) 
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