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Classificado como Uso Interno 

TIM Live 60 Mega Fid 20-2 

MECÂNICA RESUMIDA 

A Oferta oferece ao Cliente os seguintes benefícios: 

(1) 60 Mega de Download e até 30 Mega de upload; 
(2) Além de todo conteúdo interativo do TIM Segurança Digital (antivírus, wi fi seguro e suporte 

digital), Esporte Interativo, Cartoon Network e TIM Games PC. 

PREÇOS E DETALHES DOS BENEFÍCIOS DA OFERTA 

(A)  Mensalidade  

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

Valor mensal  R$115/mensais  R$165/mensais  

* Valor com desconto mediante permanência mínima de 12 meses 

 
(B) Taxa de Habilitação  
R$ 84,00 parcelado em 12x de R$7,00 

VIGÊNCIA 

Os benefícios da Oferta TIM Live 60 Mega Fid 20-2 são válidos de 01/11/2020 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 e São Paulo, situados nos logradouros onde o 
serviço TIM Live está disponível. A disponibilidade técnica pode ser consultada no site tim.com.br 

BENEFÍCIOS 

TIM Segurança Digital: O serviço oferece soluções digitais para promover a segurança dos 
smartphones dos clientes. O pacote de Segurança Digital contempla 1 licença de antivírus, 1 
licença de wi-fi seguro e 1 licença para suporte digital, com atendimento através de chat. O 
serviço está disponível para uso via aplicativo, tanto para aparelhos com sistema operacional 
Android ou IOS.  

Dentro do valor mensal fixo em Reais (R$) cobrado pela Oferta, uma parte dos créditos R$3,90 
(três reais e noventa centavos) refere-se aos custos para utilização do serviço Segurança Digital 

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. 
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Dentro do valor mensal cobrado pela oferta, R$ 9,90 (nove reais e noventa centavos) são 
destinados ao serviço adicional mencionado acima. 

TIM Games PC: O serviço disponibiliza centenas dos melhores jogos premium Android do 
mercado, além de possibilitar que os usuários baixem o seu jogo favorito por mês para PC a 
partir de uma curadoria de jogos pré-selecionados. O usuário pode fazer quantos downloads 
mobile desejar, com segurança, sem propagandas e com tudo liberado. 

Dentro do valor mensal fixo em Reais (R$) cobrado pela Oferta, uma parte dos créditos R$10,90 
(dez reais e noventa centavos) refere-se aos custos para utilização do serviço TIM Games PC. 

Para mais informações, consulte o regulamento completo desta oferta, contrato de permanência 
e contrato SCM no site tim.com.br/timlive 

 

Para mais informações acesse o regulamento completo da Oferta no site 

www.tim.com.br/timlive ou ligue 0800 880 4141.  
 


