REGULAMENTO DA PROMOÇÃO “BÔNUS DE DADOS DA BLACK FRIDAY TIM + AMPLI”

“BÔNUS DE DADOS DA BLACK FRIDAY TIM + AMPLI” é uma promoção da TIM S.A., prestadora do SMP
e prestadora do STFC, na modalidade Longa Distância Nacional, para pessoas físicas que estejam usando

o seu acesso no Brasil dentro da Rede da TIM e válido para adesões de 25/10/2021 à 30/11/2021.
A utilização da promoção “BÔNUS DE DADOS DA BLACK FRIDAY TIM + AMPLI” implica na aceitação
total e irrestrita das regras previstas nesse regulamento.

1.

ELEGIBILIDADE:
1.1. “BÔNUS DE DADOS DA BLACK FRIDAY TIM + AMPLI” é uma promoção da TIM válida para
Clientes pessoa física, que concluírem a matrícula na Universidade Ampli sem obrigatoriedade
do uso do cupom promocional “TIMBF” ou “TIM” no momento da contratação de um dos cursos
disponíveis de graduação.
1.2. A promoção estará disponível para todos os clientes dos planos Pré-pago e Beta com status
ativo e que façam adesão a esta promoção durante o período de vigência especificado no item
2.
1.3. A promoção estará disponível para clientes dos planos Controle e Pós-pago das ofertas elegíveis
indicadas no item 5 e que estejam com status ativo, adimplente e que façam adesão a esta
promoção durante o período de vigência especificado no item 2.
1.4. Serão elegíveis somente os clientes que fizerem a matrícula na Ampli utilizando o número de
telefone TIM e o CPF do titular da linha TIM cadastrada Caso haja divergência de dados, o bônus
não será concedido.

2.

VIGÊNCIA

A promoção é válida para clientes que cumprirem os critérios estabelecidos no presente
Regulamento para adesões do dia 25/10/2021 à 30/11/2021, podendo ser prorrogada, sem aviso prévio
pela TIM.
O Bônus de Dados da Black Friday TIM + Ampli será válido conforme tabela abaixo, contados a partir
de sua data de concessão ou até o consumo total de sua franquia, o que ocorrer primeiro.

Bônus de Dados
Validade
Renovação

Pré-Pago e Beta
10GB
7 dias
Sem renovação

Controle
20GB
30 dias
Durante 12 meses*

Pós-Pago
50GB
30 dias
Durante 12 meses*

*A renovação irá ocorrer mediante ao pagamento da mensalidade Ampli. Em caso de atraso ou não pagamento o
cliente não irá receber novamente o benefício.
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3.

ABRANGÊNCIA
Esta promoção é válida para todos os estados do Brasil.

4. ADESÃO
Para ter direito à Promoção o cliente deverá concluir a matrícula na Universidade Ampli dentro do
período de vigência da promoção, sem obrigatoriedade do uso do cupom promocional “TIMBF” ou “TIM”
no momento da contratação de um dos cursos disponíveis de graduação.

5.

PROMOÇÃO
5.1. A promoção concede aos clientes elegíveis, que cumprirem os critérios mencionados no item 1,
o bônus de dados adicional à franquia de internet da sua oferta de acordo com o plano conforme
tabela o item 2. Não existe limite de consumo diário para este bônus, portanto o pacote poderá
ser consumido em um único dia, de acordo com a necessidade de uso de dados do cliente.
5.2. O uso do BÔNUS DE DADOS DA BLACK FRIDAY TIM + AMPLI não é válido para utilização em
Roaming Internacional. Caso o Cliente utilize dados no exterior será cobrado de acordo com os
preços para o Roaming Internacional de Dados. Consulte os valores em www.TIM.com.br.
Pré-Pago e Beta
• O cliente irá receber bônus de 10GB e terá até o 7º dia às 23h59min para usufruir do benefício
(o dia da concessão do bônus conta como 1º dia de uso, independente do horário de
concessão).
• A concessão do bônus se dará AUTOMATICAMENTE, dentro do prazo máximo de 7 dias
corridos após conclusão da matrícula na Ampli. O cliente receberá uma mensagem em seu
celular confirmando a concessão do bônus e também poderá consultar sua validade e o
consumo de dados acessando meuplano.TIM.com.br.
• A promoção não possui renovação automática. Após concluir a matrícula na Ampli,
cumprindo os critérios do item 1, o Cliente receberá o bônus de 10GB de internet uma única
vez.
• Após o período de validade do bônus ou quando consumir 100% da franquia do bônus, o que
ocorrer primeiro, o cliente voltará a ter somente o pacote de internet de sua oferta principal
contratada.
• O bônus desta oferta é cumulativo e convive com outros bônus promocionais de ofertas TIM.
A ordem de consumo do de cada bônus irá respeitar a ordem de concessão de acordo com a
data e hora em que foi concedido.
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Controle
• O cliente irá receber bônus de 20GB e terá até o 30º dia às 23h59min para usufruir do benefício
(o dia da concessão do bônus conta como 1º dia de uso, independente do horário de
concessão). A concessão do bônus se dará AUTOMATICAMENTE, dentro do prazo máximo de
7 dias corridos após conclusão da matrícula. O cliente poderá consultar sua validade ou o
consumo de dados acessando meuplano.TIM.com.br.
• A promoção possui renovação automática. Após concluir a matrícula na Ampli o cliente
receberá o bônus de 20GB de internet mensalmente, por 12 meses, sempre após o pagamento
da mensalidade da Ampli. Em caso de atraso ou não pagamento da mensalidade, o cliente
irá perder definitivamente o benefício.
• Após o período de validade do bônus ou quando consumir 100% da franquia do bônus, o que
ocorrer primeiro, o cliente voltará a ter somente o pacote de internet de sua oferta principal
contratada.
• O bônus desta oferta não é cumulativo e não convive com outros bônus promocionais de
ofertas TIM, exceto os bônus de portabilidade, C6, Débito Automático em Conta Corrente e
Conta Online.
• Planos elegíveis:
TIM Controle Express B 3 0
TIM Controle TOP Express 3 0
TIM Controle Giga A Promo Express
TIM Controle Giga C Express
TIM Controle Giga B Express
TIM Controle Giga B Promo Express 2 0
TIM Controle Giga B Promo Express 3 0
TIM Controle Giga A Promo express 3 0
TIM Controle Giga C Express 3 0
TIM Controle B Plus 2 0
TIM Controle Top 2 0
TIM Controle Light Plus 2 0
TIM CONTROLE A
TIM CONTROLE B
TIM CONTROLE C
TIM Controle Light
TIM Controle Redes Sociais 2 0
TIM Controle Smart 2 0
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Pós-Pago
• O cliente irá receber bônus de 50GB e terá até o 30º dia às 23h59min para usufruir do benefício
(o dia da concessão do bônus conta como 1º dia de uso, independente do horário de
concessão). A concessão do bônus se dará AUTOMATICAMENTE, dentro do prazo máximo de
7 dias corridos após conclusão da matrícula na Ampli. O cliente poderá consultar sua validade
ou o consumo de dados acessando meuplano.TIM.com.br.
• A promoção possui renovação automática. Após concluir a matrícula na Ampli o cliente
receberá o bônus de 20GB de internet mensalmente, por 12 meses, sempre após o pagamento
da mensalidade da Ampli. Em caso de atraso ou não pagamento da mensalidade o cliente irá
perder definitivamente o benefício.
• Após o período de validade do bônus ou quando consumir 100% da franquia do bônus, o que
ocorrer primeiro, o cliente voltará a ter somente o pacote de internet de sua oferta principal
contratada.
• O bônus desta oferta não é cumulativo e não convive com outros bônus promocionais de
ofertas TIM, exceto os bônus de portabilidade, C6, Débito Automático em Conta Corrente e
Conta Online.
• Linhas dependentes dos planos Família não serão elegíveis ao bônus.
• Planos elegíveis:
TIM Black A Express
TIM Black B Express
TIM Black C Express
TIM Black A Light 2.0
TIM Black B Light 2.0
TIM Black C Light 3.0
TIM Black A 2.0
TIM Black B 2.0
TIM Black C 2.0
TIM Black Multi Hero A 2.0
TIM Black Multi B 2.0
TIM Black Multi C 2.0
TIM Black Multi D 2.0

6.

CANCELAMENTO

Ao término da validade, a promoção será cancelada automaticamente, sem nenhum custo adicional
para o Cliente. A promoção também será automaticamente cancelada se for realizada mudança ou
cancelamento da Oferta, exceto se a mudança for para uma das ofertas elegíveis, o bônus permanecerá
válido pelo prazo restante ou consumo da franquia, contados desde a ativação do bônus na primeira
oferta elegível.
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7.

PAGAMENTO

A promoção “BÔNUS DE DADOS DA BLACK FRIDAY TIM + AMPLI” é gratuita e não haverá cobrança
adicional pela concessão do benefício desta.

8. REGRAS GERAIS
O presente regulamento poderá ser alterado ou substituído a critério da TIM, atingindo todos os
participantes da oferta mediante comunicação prévia, de acordo com a Regulamentação vigente.
I.

Os clientes perderão definitivamente os benefícios da Promoção nos seguintes
casos:
i. Cancelamento do plano;
ii. Migração para outro plano não elegível;
iii. Trocas de número de acesso (celular TIM), troca de TIMChip ou troca
da área de registro;
iv. Atraso ou não pagamento da mensalidade da Ampli

II.

Uma vez ativada, a promoção “Bônus de Dados DA BLACK FRIDAY TIM + Ampli” não
poderá ser ativada novamente.

III.

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, bem como
excluir todo o benefício promocional cedido ao cliente.

IV.

É vedado ao CLIENTE utilizar os Serviços TIM Connect Fast e TIM Wap Fast para
práticas que desrespeitem a lei, a moral e os bons costumes, tais como invadir a
privacidade ou prejudicar outros membros da comunidade, tentar obter acesso ilegal
a banco de dados de terceiros sem prévia autorização, enviar mensagens individuais
e coletivas de e-mail (spam mails) de qualquer tipo de conteúdo.

V.

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

VI.

Na hipótese de ocorrência de fato superveniente, que exceda à vontade da TIM, tais
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.

VII.

Casos omissos serão decididos a exclusivo critério da TIM.
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VIII.

Os benefícios deste regulamento são válidos somente para uso dentro da rede TIM.
Não é válido para Roaming Internacional e uso fora da rede da TIM, consulte
TIM.com.br para consultar os preços nessas condições.

Para mais informações, consulte TIM.com.br ou ligue *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.
Deficiente auditivo e de fala, acesse a Central de Libras - CIC no www.TIM.com.br/acessibilidade ou
por meio do aplicativo disponível para download na App Store e Google Play.
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