
 

 

Regulamento da Promoção 
 

“TIM RECADO BACKUP TOP SEMANATOP” 
 
 

PROMOÇÃO  

1. A Promoção TIM RECADO BACKUP TOP SEMANA   (“Promoção”) oferece aos clientes elegíveis ao 

serviço TIM RECADO BACKUP DIA a possibilidade de participação nesta promoção com a qual pagarão o 

preço promocional de apenas R$2,09 (dois reais e nove centavos) por semana para ouvir, ler ou armazenar os 

recados de sua caixa postal ilimitadamente por até 60 (sessenta) dias. 

1.1. Na Promoção TIM RECADO BACKUP TOP SEMANA , os clientes terão acesso ilimitado as 

funcionalidades de armazenamento de recados, personalização de saudação pessoal, envio do recado 

deixado por terceiros em sua caixa postal transcrito em um SMS e solicitar o recebimento dos recados no 

endereço de e-mail previamente cadastrado. 

 

2. Esta Promoção é válida para todos os Estados do Brasil. 

 

PERÍODO PROMOCIONAL  

3. 01/09/2017 a 31/03/2018. 

 

COMO PARTICIPAR  

4. Os clientes devem solicitar a ativação da promoção ligando para *100. 

 

CONDIÇÕES GERAIS  

5. Os clientes só poderão ouvir ou ler seus recados no TIM RECADO BACKUP TOP SEMANA , caso tenham 

créditos no momento da cobrança. Caso o cliente não tenha crédito suficiente no momento da renovação 

automática da assinatura, a TIM se reserva o direito de cobrar um valor reduzido como benefício para que o 

Cliente não perca a oferta. Essa cobrança reduzida poderá ser identificada com a descrição TIM RECADO 

BACKUP TOP SEMANA . O backup de recados é ilimitado e válido por 60 (sessenta) dias. A cada cobrança 

da assinatura semanal o backup de recados é renovado automaticamente por mais 60 (sessenta) dias. As 

chamadas para *100 serão tarifadas de acordo com o plano de voz contratado. 

 

6. A cobrança será feita no momento da contratação da assinatura do TIM RECADO BACKUP TOP 

SEMANA  e será cobrada de forma recorrente a cada 7 (sete) dias. O valor da assinatura será descontada 

dos créditos de recarga ou da franquia do plano de acordo com o plano do cliente. Caso o cliente não possua 



 

 

créditos no momento da renovação, serão realizadas tentativas de cobrança diária até 30 dias após a data de 

contratação. Após essa data, o cliente voltará será cobrado de acordo com o TIM RECADO BACKUP DIA. 

 

7. A mecânica de tarifação da promoção não é válida para utilização em Roaming Internacional. Caso o 

cliente acesse o TIM RECADO BACKUP no exterior, será cobrado de acordo com os preços de Roaming 

Internacional. Consulte os valores em www.tim.com.br.  

 

8. Os clientes perderão o direito à promoção nos seguintes casos:  

8.1. Cancelamento do plano de serviço da TIM;  

8.2. Migração para um plano não elegível a promoção;  

8.3. Bloqueio ou suspensão do acesso.  

8.4. Não efetividade da cobrança semanal após 30 (trinta) dias. 

 

9. O TIM RECADO BACKUP SEMANA somente poderá ser utilizados na Rede TIM. O cliente deverá consultar 

o visor do seu aparelho para saber qual Rede está sendo utilizada no momento de uso do serviço.  

 

10. É vedado ao CLIENTE utilizar os serviços da promoção TIM RECADO BACKUP TOP SEMANA  para 

práticas que desrespeitem a lei, a moral e os bons costumes, tais como prejudicar membros da comunidade e 

obter acesso e informações de terceiros, bem como adotar alguma medida que possa comprometer o bom 

funcionamento do Serviço, fazer engenharia reversa, de compilação, modificação nos códigos-fonte e objeto 

do Serviço ou qualquer software relacionado, ou tentar fazê-lo, assim como interferir ou quebrar qualquer 

sistema de segurança do Serviço, especialmente aqueles com a finalidade de limitar e controlar o acesso e 

uso do Serviço.  

A participação do Cliente nesta Promoção implica a aceitação total e irrestrita de todos os termos e condições 

deste Regulamento.  

Mais informações no site www.tim.com.br ou *144 do seu celular TIM ou 1056.  

Esta é uma promoção da TIM CELULAR S.A, prestadora do SMP. 

 
 

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

