
Headlines: 

● H1: Claro Pré-Pago 
● H2: Como funciona o Pré-pago da Claro? (PAA) 

Vale tentar roubar esse resultado 
● H2: Claro Prezão 
● H2: Claro pré-pago planos 

Tabela de planos 
● H2: Como ativar o Prezão da Claro 9 99? (PAA) 

Aqui vale falar como que ativa o Prezão no geral. 
● H2: Promoção Claro pré-pago 

Falar do bônus de internet que a pessoa recebe na recarga 
● H3: Pacotes adicionais Claro Pré-pago 
● H2: Claro pré-pago recarga 

Passo a passo pra recarga 
● H2: Claro TV Pré-pago 

O PP utiliza esse tópico e acho válido utilizarmos também linkando pra página Claro 
TV Livre 

● H2: Número da Claro pré-pago 
Números de atendimento 

Title: Claro Pré-Pago: Como Funciona o Prezão e Promoções OU Claro Pré-Pago: Prezão 
de até 6GB a Partir de R$1,99 

Meta: Conheça Todos os Planos Claro Pré-Pago Disponíveis, Como Contratar, Pacotes 
Adicionais e Também a Claro TV Pré-Paga! Atualizado Abril 2020 

Claro Pré-pago 

Como funciona o Pré-pago da Claro? 
O Claro Pré-Pago é uma modalidade de planos de celular em que o usuário faz uma 
recarga e utiliza os benefícios do plano por um determinado período de validade. 

Esse tipo de plano é ideal para usuário que não desejam se comprometer com uma tarifa 
fixa todo mês e utiliza o celular com pouca frequência. Sendo assim, você possui um 
controle maior dos gastos e economiza pagando apenas quando necessário. 

Claro Prezão 
A principal promoção pré-paga da operadora é 
o Claro Prezão. Os planos Prezão Claro 
oferecem ligações e SMS ilimitados para 
números de todo Brasil, franquia de internet 

https://melhorplano.net/claro/planos-claro/prezao-claro


para navegar online e WhatsApp liberado sem descontos no pacote de dados. 

Os pacotes Claro Prezão estão disponíveis nas modalidades diária, semanal e mensal. 

 

 

Claro pré-pago planos 
Os planos Claro Pré-Pago possuem preços a partir de R$ 1,99 até opções mais completas 
de até R$ 29,99 por mês. Confira os planos Claro Pré-Pago disponíveis: 

Claro Prezão Diário 100 MB de internet + 
Ligações e SMS ilimitados 

para Claro + WhatsApp 
liberado 

a partir de R$ 1,99/dia 

Claro Prezão Semanal 1GB + 1GB de bônus. 
Ligações e SMS ilimitados 
para qualquer operadora + 

WhatsApp liberado 

a partir de R$ 9,99/semana 

Claro Prezão Mensal 3GB + 3GB de bônus. 
Ligações e SMS ilimitados 
para qualquer operadora + 

WhatsApp liberado 

a partir de R$ 29,99/mês 

 

A partir do Claro Pré-pago semanal o usuário também recebe acesso ilimitado sem 
descontar da franquia ao serviço de streaming da Claro, o NOW, e também outros 
aplicativos da operadora como o Claro Música, Claro Vídeo e Claro Notícias. 

Paragraph boxes 

https://melhorplano.net/claro/now-claro


Como ativar o Prezão da Claro 9 99? 

 

Para ativar um promoção Claro Prezão você deve enviar um SMS do seu número Claro com 
o tipo de plano que deseja: diário, semanal ou mensal. 

Siga um destes passos e ative o seu Prezão Claro: 

● Envie um SMS com a palavra “DIA” para o número 2006 e ative o pacote diário 
Claro Pré-pago. 

● Envie um SMS com a palavra “SEMANA” para o número 2006 e ative o Prezão 
Claro R$ 9,99. 

● Envie um SMS com a palavra “MÊS” para o número 2006 e ative o pacote Claro 
Prezão Mensal. 

Você também pode contratar um pacote Claro Pré-pago no site da operadora. Basta 
acessar a página oficial e clicar em “Eu quero” e seguir os passos solicitados. 

Outros planos Claro Pré-Pago 

Embora o Prezão seja um dos planos mais procurados por quem busca um serviço 
pré-pago da Claro, existem outras opções disponíveis que podem se ajustar ao seu perfil. 
 
 

Claro Pré-Pago Toda Hora R$1,70 em ligações locais para você falar a 
qualquer hora do dia ou da noite. 

https://www.claro.com.br/celular/planos-pre/prezao


Claro Pré-Pago Especial Opção é destinada exclusivamente a 
portadores de deficiência auditiva. R$ 0,25 

por torpedo 

Claro Pré-Pago Rural Os clientes do Pré Rural têm desconto na 
tarifa para fazer ligações locais, pagando 

R$ 0,45 por minuto. 

 

Promoção Claro pré-pago 

A Claro está com uma promoção por tempo indeterminado que oferece um bônus de 2GB 
de internet para os usuários Claro Pré-Pago que realizarem recargas a partir de R$ 15 ou 
superior. 

A promoção é válida para os clientes do Claro Pré-Pago Toda Hora que realizarem a 
recarga nos canais digitais da operadora, por SMS, aplicativo Minha Claro ou no site oficial. 

Pacotes adicionais Claro Pré-pago 

Quem usa muito o pacote de dados no celular, sempre corre o risco de acabar com a 
franquia e ter a velocidade de navegação reduzida. 

Para voltar a usar a internet normalmente, entretanto, você pode comprar pacotes 
adicionais. 

Além disso, os pacotes diários Claro Pré-Pago incluem WhatsApp e ligações à vontade que 
podem ser renovados automaticamente até duas vezes por dia. 

Esses benefícios podem ser adquiridos:  

● Pelo aplicativo Minha Claro no celular ou no computador. 
● Através do número *1052#. 
● Enviando um SMS grátis com a palavra CLARO para 1052. 

Claro pré-pago recarga 
Existem várias maneiras de realizar uma recarga no seu Claro Pré-Pago. Você pode 
acessar o portal Claro Recarga e fazer tudo online com o cartão de crédito ou acessar o 
Minha Claro. 

Além das opções online a Claro também oferece canais gratuitos diretamente do seu 
celular. Basta ligar para *555 ou acessar o menu interativo no número *1052#. 

https://melhorplano.net/claro/minha-claro
https://clarorecarga.claro.com.br/tv/select-login


Claro TV Pré-pago 
Além das promoções Claro Prezão, a Claro 
ainda oferece outros serviços com opção 
pré-paga, como a Claro TV pré-pago. 

A Claro TV pré-pago disponibiliza 
programação de TV por assinatura a partir de 
recargas válidas por 15 ou 30 dias. 

Saiba mais sobre o serviço acessando a 
nossa página dedicada. 

 

 

Número da Claro pré-pago 
Você pode entrar em contato com o atendimento pré-pago da Claro ligando nos números: 

● 1052 
● ou 800 036 2323 

https://melhorplano.net/claro/claro-tv/claro-tv-livre
https://melhorplano.net/claro/claro-tv/claro-tv-livre

