LIBERTY WEB
O plano TIM Liberty Web Empresa é composto por quatro pacotes para utilização exclusiva em
computadores, notebooks ou tablets. Para utilizar o serviço em computadores e notebooks, se faz
necessária a utilização de um modem. As características do plano seguem abaixo:
Oferta
Liberty Web 3GB
Liberty Web 10GB
Liberty Web 40GB
Liberty Web 100GB
•

Volume De Internet
3GB
10GB
40GB
100GB

Serviço De Valor Agregado
TIM Protect Backup 50GB
TIM Protect Backup 100GB
TIM Protect Backup 100GB
TIM Protect Backup 100GB

Preço
R$34,99
R$49,99
R$69,99
R$89,99

Benefícios:

Pacote de dados: Tenha um pacote de internet escolhido por você para navegar, com opções de
3GB, 10GB, 40GB ou 100GB. Se consumir todo o pacote, em caráter promocional, a velocidade de
conexão não será bloqueada e sim reduzida para até 128 Kbps até o início do novo ciclo de
faturamento. Ao iniciar novo ciclo de cobrança, a velocidade é restabelecida automaticamente.
TIM Protect Backup: O serviço permite compartilhar conteúdos digitais, sincronizar arquivos em
qualquer dispositivo, garante a proteção dos dados pessoais em uma plataforma segura e
organização de arquivos.
Armazene e gerencie suas informações pessoais e dados Multimídia como calendário, foto(s),
vídeo(s), música(s), arquivo(s) ou documento(s) na nuvem da TIM. Os Clientes Liberty Web Empresa
terão acesso ao TIM Protect Backup com armazenamento de informações incluso com capacidades
de 50GB ou 100GB, dependendo do pacote de dados contratado. Para utilizar o serviço o Cliente
deverá acessar a página www.timprotect.com.br e seguir as orientações de cadastro.
Importante:
Os valores cobrados poderão ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados da data do
lançamento comercial do plano, ou na menor periodicidade permitida em lei, de acordo com a
variação do IGP-DI no período ou outro que venha a substituí-lo.
•

Mecânica de uso:

Utilização:
A oferta e seu respectivos pacotes em questão são válidos para tráfego de dados através de
computadores, notebooks e tablets.
O Cliente que contrata o plano de dados da TIM descrito neste documento não poderá efetuar chamadas de
voz em seu plano.

Cobrança:
Feita através da conta TIM da sua empresa. O valor da oferta contratada poderá ser consultado no
Contrato de Permanência, formalizado entre Cliente e TIM e enviado para o e-mail do Administrador
de Contrato da empresa, sumário, regulamento ou ligando para a Central de Relacionamento
através do código *144.
Tipo de comercialização do modem:

Classificado como Público

Os aparelhos podem ser adquiridos através de Venda Facilitada, (parcelados em 24 vezes na sua
conta mensal) ou em Comodato, de acordo com as regras vigentes informadas pela TIM no
momento da contratação.
Velocidade de referência:
Os pacotes de dados são válidos para navegação na rede 3G e 4G.
Em Rede 4G:
Velocidade máxima de download: 5Mbps
Velocidade máxima de upload: 500kbps
Em rede 3G:
Velocidade máxima de download: 1Mbps
Velocidade máxima de upload: 100kbps.
Os valores citados acima podem ter oscilações. Para navegar na rede 4G, o cliente Liberty Web
Empresa deverá ter um modem ou tablet homologado para trafegar na frequência 4G no Brasil,
TIMChip 4G e estar em uma área de cobertura da rede 4G da TIM.
•

Outros assuntos:

Prazo de permanência:
Para adquirir a oferta, a sua empresa deverá concordar em permanecer nela pelo prazo mínimo de
24 meses, assinando o nosso Contrato de Permanência. Se você fizer um cancelamento antecipado,
haverá uma multa proporcional ao tempo restante do prazo de permanência. Os valores das multas
estão descritos no Contrato de Permanência, gerado automaticamente pelo sistema na hora da
contratação.
Habilitação do Serviço:
Será realizada em até 48h, a partir da solicitação de ativação feita quando o Administrador de
Contrato da sua empresa. Para a solicitação de ativação, o administrador precisa primeiro ter
recebido o TIMChip.
Contratação:
Deverá ocorrer através dos nossos canais de relacionamento (Televendas, Representantes
Comerciais ou através do site tim.com.br).
Vigência:
A oferta Liberty Web Empresa é válida para aquisição até 31/08/2021, podendo ser prorrogada a
cada 30 dias, caso não haja publicação da TIM em contrário. As assinaturas mensais dos planos e
Pacotes de Dados são válidas por 24 meses.
Este documento é válido para adesões realizadas em todo o Brasil. Para mais informações, consulte
o regulamento completo desta oferta e de todas as possíveis ofertas citadas neste documento no
site tim.com.br
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