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REGULAMENTO DA PROMOÇÃO “CONVITE TIM BETA PARA NOVOS CLIENTES AMPLI” 

 

“Convite Tim Beta para novos clientes AMPLI” é uma promoção da TIM S.A no âmbito da parceria com a 

Anhanguera Educacional (“AESAPAR”), sociedade integrante do grupo Cogna Educacional S/A, válida para 

pessoas físicas que estejam usando o seu acesso no Brasil dentro da Rede da TIM em uma linha Pré-

Paga. A promoção é válida para adesões de 18/01/2022 à 31/03/2022. 

A utilização da promoção “Convite Tim Beta para novos clientes AMPLI” implica na aceitação total e 

irrestrita das regras previstas nesse regulamento. 

 

1. ELEGIBILIDADE: 

1.1. “Convite Tim Beta para novos clientes AMPLI” é uma promoção da TIM válida para Clientes 

pessoa física, que concluírem a inscrição em uma graduação na plataforma de ensino Ampli, 

plataforma digital da ANHANGUERA no período de 18/01/2022 à 31/03/2022. 

1.2. A promoção estará disponível para todos os clientes dos planos Pré-pago com status ativo e que 

façam adesão a esta promoção durante o período de vigência especificado no item 2. 

1.3. A promoção não estará disponível para clientes dos planos Controle e Pós-pago da TIM. 

1.4. Serão elegíveis somente os clientes que fizerem a inscrição em uma graduação a Ampli 

utilizando o número de telefone Pré-Pago da TIM e o CPF do titular da linha TIM cadastrada. 

Caso haja divergência de dados, o convite não será enviado por SMS ao cliente. 

1.5. No caso do cliente de outra operadora realizar a Portabilidade para o plano Pré-Pago da TIM, o 

mesmo deverá aguardar a conclusão do processo para então realizar a inscrição em uma 

graduaçãona Ampli utilizando o CPF do titular e o número de telefone portado, não sendo válida 

a inscrição com número temporário. 

1.6. O envio com o link para resgate do convite ao plano TIM Beta será realizado através de SMS pela 

TIM, em até 15 dias úteis após a conformação da inscrição na Ampli que cumpra os critérios de 

elegibilidade. 

1.7. Antes de clicar no link do convite enviado, o cliente Pré-Pago deverá realizar o download do 

Aplicativo Tim Beta e dar aceite nos termos de uso do plano. 

1.8. A partir da data do envio do link com o convite por SMS, o cliente tem 3 meses para utilizá-lo. 

 

 

 

2. VIGÊNCIA 
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A promoção é válida para clientes que cumprirem os critérios estabelecidos no presente 

Regulamento para adesões do dia 18/01/2022 à 31/03/2022, podendo ser prorrogada, sem aviso prévio 

pela TIM. 

3. ABRANGÊNCIA 

Esta promoção é válida para todos os estados do Brasil. 

 

4. ADESÃO 

Para ter direito à Promoção o cliente deverá concluir a inscrição em uma graduação na plataforma 

de ensino digital Ampli dentro do período de vigência da promoção, cadastrando o telefone pré-pago da 

TIM e o CPF do titular  do plano. Para aderir ao Plano Tim Beta, o cliente deverá possuir um Chip Pré-

Pago, realizar o download do aplicativo TIM Beta disponível na App Store e Google Play e por último, 

clicar no link do convite recebido por SMS que levará ao aceite do Plano Tim Beta dentro do aplicativo. O 

cadastro no plano TIM Beta atrelado ao convite somente poderá ser realizado no mesmo CPF de 

cadastro/inscrição na Ampli 

 

5. PROMOÇÃO 

5.1. A promoção concede aos clientes elegíveis, que cumprirem os critérios mencionados no item 1 

e 4, um convite para participar do plano Tim Beta.  

Pré-Pago  

• A promoção não possui renovação automática. Após concluir a matrícula na Ampli, 

cumprindo os critérios do item 1, o Cliente receberá 1 link com 1 único convite para adesão ao 

Plano Tim Beta.  

• O link do convite será enviado por SMS dentro do prazo máximo de 15 dias úteis após 

conclusão da inscrição em um curso de graduação na Ampli , e o cliente terá até 3 meses para 

utiliza-lo. 

• A ativação, manutenção e renovação dos benefícios concedidos pelo Plano Tim Beta ficará 

sob responsabilidade total do cliente. Para ter acesso aos benefícios completos do Plano o 

cliente deverá realizar recargas mensais no App Tim Beta no valor de R$60,00. Para mais 

informações sobre o plano TIM Beta, acesse: www.tim.com.br/beta. 

 

6. CANCELAMENTO 

Caso o cliente queira alterar ou cancelar o Plano Tim Beta, poderá procurar uma loja TIM ou ligar 

para a nossa central de atendimento, através do *144. 
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7. 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. 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. 
 
 

 

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

 

III. 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. 

 

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

V. 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. 


