
 
REGULAMENTO OFERTA PARCERIA 

 
            Clientes pessoa física, que adquirem um equipamento elegível (desktop, notebook, ultrabook, 

tablet, ou algum outro equipamento que necessite de conexão a internet) de um dos nossos fabricantes 

parceiros, poderão aderir ao plano TIM Liberty Web com desconto de dois meses (62 dias), que permite 

que esses clientes tenham um desconto na mensalidade dos pacotes “Pacote Tablet” e “Pacote Modem 

3GB”. 

 
O presente regulamento é válido em todo o Brasil. 

 

1. Sobre o beneficio:  

 
1.1. Clientes que comprarem um equipamento elegível, de um dos nossos parceiros poderão 

contratar um plano de web da TIM, com dois meses (62 dias) de gratuidade.  

 

1.2. Serão considerados para essa oferta, os seguintes planos: 

 

 Plano TIM Liberty Web - Pacote Tablet (1GB): franquia mensal de R$ 59,90  

 Plano TIM Liberty Web  - Pacote Modem 3GB: franquia mensal de R$ 71,00 

 

1.3. Serão considerados para essa oferta, os seguintes equipamentos: 
- Desktop,  
- Notebook  
- Ultrabook,  
- Tablet, 
- Algum outro equipamento que necessite de conexão a internet. 
 
1.4. Após atingir a franquia contratada, o cliente terá sua conexão de internet 
interrompida e para continuar navegando, o cliente deverá abrir o navegador (ícone de 
internet) de seu dispositivo e escolher uma opção que estará disponível no Portal TIM. 
Segue abaixo a tabela de franquias de cada pacote: 
 

Plano  Pacote Franquia de 
Dados  

Velocidade 
Máxima 3G 

Velocidade 
Máxima 4G 

Velocidade 
Reduzida 

TIM Liberty 
Web Pacote Tablet 1GB 1Mbps 5Mbps 100kbps 

TIM Liberty 
Web Pacote Modem 3GB 3GB 1Mbps 5Mbps 100kbps 

 
 
1.5. Em virtude de uma decisão judicial, essa oferta não é valida para todo o Estado 
do Rio Grande do Sul.  
1.6. O valor da mensalidade do TIM Liberty Web está indicado no item 1.2. Nessas 
ofertas, todos os clientes que aderirem ao plano TIM Liberty Web, através da Oferta 
Superdesconto TIM Pós, receberão em sua fatura um desconto mensal de R$ 10. 
1.7. O desconto de 2 meses não é válido para utilização de franquias extras ou 
outros serviços. 
1.8. O cliente deve verificar a cobertura na região onde o serviço será utilizado, 
antes de contratar o plano. 
1.9. Velocidade máxima de download: 1 Mbps na Rede 3G e 5 Mbps na 4G, e de 
upload: 100 Kbps na Rede 3G e 500 Kbps na 4G. 
 
 

2. Período da promoção: Válido de 01/01/2015 até 30/04/2015. 
 
 

3. Meio de ativação:  
Para adquirir um Plano com desconto de 2 meses, o cliente deverá ligar 4003-0941, e 
informar seus dados (Estado de residência, Fabricante do produto, Modelo do produto 
e CEP) para efetuar o cadastro e ativar a oferta. O  TIMChip será entregue na casa do 



cliente. Caso o cliente não possua um modem 3G, ele deve verificar condições de 
ofertas no momento da ativação e receberá junto com o TIMChip. 
 
3.1 O cliente estará sujeito à análise de crédito.  

 
4. Público elegível: Pessoa física que adquirir um equipamento elegível. 
 
5. Taxa de adesão: não será cobrada taxa de adesão para esta oferta.  

 

6. Manutenção:  
A franquia do plano TIM Liberty Web não será cobrada nos 2 primeiros meses do 

contrato. Após este período, caso o cliente não queira pagar pelo serviço, deve ligar 

gratuitamente para a Central de Relacionamento através do *144 ou 1056 para 

cancelar o plano TIM Liberty Web sem multa ou para conhecer outros planos. Caso 

contrário, será cobrado o valor da mensalidade vigente dos planos / pacotes TIM 

Liberty Web. 

 

7. Sobre os serviços de dados da TIM Celular:  
7.1. A velocidade disponível no acesso pode ter oscilações e variações conforme 
condições topográficas e/ou climáticas, velocidade de movimento, distância que o 
CLIENTE se encontrar da Estação Rádio Base (ERB), número de Clientes associado 
à mesma Estação Rádio Base, do modem usado na conexão, das aplicações 
utilizadas e dos sites de conteúdo e informação que estão sendo acessados, além de 
outros fatores externos que porventura venham a interferir no sinal.  

7.2. A TIM não se responsabiliza pelas diferenças de velocidades ocorridas em 
razão de fatores externos, bem como por serviços contratados diretamente nas páginas 
de destino na Internet; aquisição ou problemas no equipamento utilizado pelo 
CONTRATANTE, entre outros. 
  
Consulte a cobertura em www.tim.com.br.  
 

8. Os clientes perderão definitivamente a promoção nos seguintes casos: 
8.1. Cancelamento do plano;  
8.2. Trocas de número de acesso (celular TIM) ou troca da área de registro;  
8.3. Caso a TIM identifique irregularidades na utilização da promoção ou não 
cumprimento dos termos e condições deste regulamento, a mesma se reserva o direito 
de excluir definitivamente o cliente participante da promoção.  
 

9. A participação do cliente nesta promoção implica a aceitação total e irrestrita de todos 
os termos e condições deste regulamento.  
 

10. Na hipótese de ocorrência de fato superveniente, que exceda à vontade da TIM, tal 
como, majoração de tributos inerentes à atividade de telecomunicações ou qualquer 
outro que incida sobre a atividade comercial por ela exercida, alteração dos preços de 
tarifas telefônicas pela Autoridade Federal competente, mudança na política 
econômica, ou qualquer fato que torne excessivamente onerosa a promoção, poderá a 
TIM, mediante publicação em periódico de grande circulação, revogar a presente 
Promoção.  
 

11. Os benefícios deste regulamento são válidos somente para uso dentro da rede TIM.  
Mais informações no site www.tim.com.br ou *144 do seu celular TIM ou 1056.  
Esta é uma oferta da TIM CELULAR S.A, prestadora do SMP. 

 

Este regulamento está disponível no site www.tim.com.br. Para mais informações, ligue 
1056. 

http://www.tim.com.br/

