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Classificado como Uso Interno 

Sumário - TIM Live 200 Mega FID20-2 

 

MECÂNICA RESUMIDA 

A Oferta oferece ao Cliente os seguintes benefícios: 

(1) 200 Mega de Download e até 100 Mega de upload; 
(2) Além de todo conteúdo interativo do Esporte Interativo, Cartoon Network, Band News, Band 

Sport, Skeelo Audiobooks Light, By Looke e TIM Games Club. 

PREÇOS  E DETALHES DOS BENEFÍCIOS DA OFERTA 

(A)  Mensalidade  

Característica *Valor com desconto de R$50,00 Valor sem desconto  

Valor mensal  R$150/mensais  R$200/mensais  

* Valor com desconto mediante permanência mínima de 12 meses 

 
(B) Taxa de Habilitação  
R$ 180,00 parcelado em 12x de R$15,00 

VIGÊNCIA 

Os benefícios da Oferta TIM Live 200 Mega Fid 2020-2 são válidos de 14/12/2020 até 
30/06/2021, podendo ser prorrogado automaticamente, caso não haja comunicado em contrário 
pela TIM, ou eventual descontinuidade da Oferta, na forma e prazo da regulamentação em vigor.  

Para solicitar mudança de plano ou cancelamento da sua TIM Live, o cliente deve ligar para o 
número 10341. 

ABRANGÊNCIA 

Oferta disponível nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Amazonas, Bahia, 
Goiás, Pernambuco e Distrito Federal situados nos logradouros onde o serviço TIM Live está 
disponível. A disponibilidade técnica pode ser consultada no site tim.com.br 

BENEFÍCIOS 

Estádio TNT Sports: O Estádio TNT Sports é um serviço digital que dá acesso 24 horas a 
todos os conteúdos ao vivo e on demand dos canais Estádio TNT Sports. Para utilizar o serviço, 
o Cliente deverá acessar a sua área logada e seguir as orientações de cadastro. 

Dentro do valor mensal cobrado pela oferta, R$ 7,90 (nove reais e noventa centavos) são 
destinados ao serviço adicional mencionado acima. 

Cartoon Network: Conteúdo de vídeos infantis, o aplicativo pode ser usado em Smart TV e 
outros aparelhos. Para utilizar o serviço, o Cliente deverá acessar a sua área logada e seguir as 
orientações de cadastro. 

Dentro do valor mensal cobrado pela oferta, R$ 9,90 (nove reais e noventa centavos) são 
destinados ao serviço adicional mencionado acima. 
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Band News – Canal de notícias, documentários e programa de entrevistas. Noticiários com 

foco no Brasil e do mundo, atualizado a todo instante, ao vivo, 24 horas por dia, 7 dias por 

semana.  

Dentro do valor mensal cobrado pela oferta, R$ 6,20 (seis reais e vinte centavos) são destinados 

ao serviço adicional mencionado acima. 

Band Sports – Conteúdo exclusivo diversificado do canal televisivo BandSports. Programas na 

íntegra, análises de jornalistas e ex-jogadores sobre futebol, tênis e basquete. Lives e notícias 

dos principais eventos esportivos. 

Dentro do valor mensal cobrado pela oferta, R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos) são 

destinados ao serviço adicional mencionado acima. 

AudioBooks Light – Plataforma de audiobooks em que o usuário tem acesso a livros best-

sellers de grande relevância para ouvir quando e onde quiser. 

Dentro do valor mensal cobrado pela oferta, R$ 6,00 (seis reais) são destinados ao serviço 

adicional mencionado acima. 

Looke: Conteúdo de vídeos, o aplicativo pode ser usado em Smart TV e outros aparelhos. O 

Looke é uma plataforma de vídeos online, com filmes e séries. Para utilizar o serviço, o Cliente 

deverá acessar a sua área logada e seguir as orientações de cadastro. 

Dentro do valor mensal cobrado pela oferta, R$ 12,90 (Doze reais e noventa centavos) são 

destinados ao serviço adicional mencionado acima. 

TIM Games Club: O serviço disponibiliza centenas de jogos premium com as melhores 
avaliações. O catalogo conta com os melhores jogos casuais, de estratégia, simulação, ação, 
esportes e aventura e o usuário pode fazer quantos downloads quiser com tudo liberado na sua 
versão mobile.  

Dentro do valor mensal fixo em Reais (R$) cobrado pela Oferta, uma parte dos créditos R$6,00 
(seis reais) refere-se aos custos para utilização do serviço TIM Games Club. O serviço estará 
disponível via aplicativo para plataformas Android.  

A TIM poderá cancelar os conteúdos (aplicativos) de serviços adicionais na oferta a qualquer 
tempo, mediante a comunicação prévia com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, caso 
venham a ser encerrados os Acordos com os parceiros detentores dos conteúdos. 

 

Para mais informações acesse o regulamento completo da Oferta no site www.tim.com.br/timlive ou 

ligue 0800 880 4141.  

 


