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Regulamento Samsung + Pacote de Dados Promocional 250MB 1. Oferta Os Clientes que ativarem ou 
migrarem para um plano e adquirirem um aparelho elegível receberão gratuitamente um pacote de dados de 
250MB, válido por 30 dias para degustação dos serviços de dados. A promoção tem inicio em 08/12/09. 2. 
Elegibilidade 2.1 Estará elegível a essa promoção o Cliente que ativar ou migrar para um dos planos abaixo: 
Consumidor: Infinity 45-1.000, TIM Liberty, TIM Brasil 60-2.000, Light 35, Light 40, TIM iPhone, TIM Família e 
Meia Tarifa Corporativo: Nosso Modo, Nosso Modo Light, Nosso Modo Nacional, Nosso Grupo em Reais, TIM 
Empresa Nacional, TIM Tarifa Zero, TIM Empresa Mais e TIM Único. 2.2 Aparelhos Elegíveis -Samsung Galaxy 
-Samsung Omnia II -Samsung Jet -Samsung I617 -Samsung G400 -Samsung M7600 (Beat DJ) -Samsung Star -
Samsung Scrapy 2 ( B3310) - Samsung S3650 Corby 3. Benefícios 3.1 Um pacote de dados de 250MB gratuito 
para degustação dos serviços de dados, válido por 30 dias após a ativação do plano. 4. Abrangência e Vigência 
4.1 Para obterem o benefício os Clientes em todo o Brasil devem ativar ou migrar para um plano elegível, de 
08/12/09 a 08/03/10. (Período Promocional prorrogado até 08/05/10) 5. Condições Gerais 5.1 O pacote 
promocional de 250MB é concedido imediatamente após sua ativação e tem validade de 30 dias a partir da data 
de ativação do plano. 5.2 Mesmo os clientes que ativarem pacotes de dados em suas linhas, receberão o 
pacote Promoção Dados 250MB. 5.3 Após o consumo de 250 MB o Cliente será cobrado pelo trafego de dados 
avulso, caso não possua um pacote de dados contratado. Confira as tarifas em www.tim.com.br 5.4 O pacote 
permite que o Cliente utilize os serviços: TIM WAP Fast e TIM Connect Fast 5.5 O pacote promocional de 
250MB pode ser utilizado em qualquer lugar do país com cobertura TIM 5.6 O pacote promocional não é válido 
para utilização em Roaming Internacional. Caso o Cliente utilize dados no exterior será cobrado de acordo com 
as tarifas de Roaming Internacional de Dados. O trafego no exterior não será descontado do pacote 
promocional. 5.7 No caso de cancelamento do plano de serviço da TIM; migração para plano não elegível; troca 
de número do seu acesso ou troca da área de registro; bloqueio ou suspensão do acesso ou mudança de 
estado, o Cliente perderá o pacote promocional. 


