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TERMO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO DA PROMOÇÃO “COMBO VICTOR 
& LEO” 1 Condições Gerais de Participação da Promoção 1.1 As condições gerais estabelecidas neste termo 
regularão a participação dos participantes TIM na promoção “Combo Victor & Leo + Music News”. 1.2 É de 
responsabilidade dos participantes os meios de acesso à Internet que possibilitem o acesso à promoção 
supramencionada, bem como a aquisição de aparelhos de telefonia celular que possuam a tecnologia 
necessária para participar da referida promoção. 1.3 O presente Termo constitui o acordo integral entre o 
usuário, a TIM e a Sony Music e regerá o acesso e a participação da promoção supramencionada . 1.4 A TIM 
envidará seus melhores esforços para que o acesso ao site www.tim.com.br seja da melhor qualidade possível, 
mas não fornece qualquer tipo de garantia sobre as funções contidas neste sistema, inclusive nos que versem 
sobre interrupções, erros, nem tampouco garante que este serviço seja livre de falhas. 1.5 A vigência deste 
Termo terá início na data de aceitação do mesmo, sendo certo que o cadastro de cada usuário permanecerá por 
prazo indeterminado. 2 DO PRODUTO 2.1 “Combo Victor & Leo + Music News” é uma promoção por tempo 
limitado com início em 05.02.2010 e término em 22.03.2010, destinada aos participantes da operadora TIM de 
telefonia celular. 2.2 O objetivo da promoção é permitir o acesso a informações do mundo da música, através do 
envio de mensagens SMS aos participantes TIM, que comprarem polifônicos e/ou truetones da dupla Victor & 
Leo. 2.3 Para participar da promoção o usuário deverá fazer a compra de um toque de celular da dupla Victor & 
Leo em um dos formatos disponíveis, a saber: ringtone polifônico e/ou truetone. Para participar da promoção, o 
usuário pode adquirir seu toque de celular tão somente através das seguintes formas: 2.3.1 O usuário deverá 
enviar um TIM Torpedo com a palavra VEL para 9696. Ele receberá uma mensagem de texto e deve acessar o 
link contido na mensagem; 2.3.2 O usuário deverá acessar o banner da promoção no Portal TIM WAP, 
disponível na homepage e dentro de Promoções. 2.4 A entrega do conteúdo desejado dependerá da tecnologia 
disponível no aparelho do usuário, não se responsabilizando a TIM e/ou a SONY MUSIC pela disponibilização 
desta tecnologia em nenhuma hipótese. 2.5 O custo de cada ringtone polifônico a ser adquirido através desta 
promoção será de R$ 2,99 (dois reais e noventa e nove centavos). 2.7 O custo de cada truetone a ser adquirido 
através desta promoção será de R$ 4,99 (quatro reais e noventa e nove centavos. 2.8 Todos os participantes 
que comprarem toques de celular da dupla Victor & Leo através das formas acima descritas, no período 
indicado da promoção, assinarão, automaticamente, o canal de notícias Music News (mensagens de texto com 
02 notícias diárias do mundo da música e das celebridades) a R$ 0,31 (trinta e um centavos) mais impostos 
incidentes por mensagem de notícias recebida. Na hipótese dos participantes não mais desejarem receber 
mensagens de notícias, deve enviar um TIM Torpedo com a palavra SAIR para o número 4010. Os SMS 
enviados pelos participantes que contenham a palavra-chave “SAIR” serão gratuitos. 2.9 O participante 
automaticamente autoriza o uso de seus dados obtidos através do Programa de Relacionamento para formação 
de uma base de dados pela TIM e/ou Sony Music, com o único fim de conhecer o perfil dos participantes. 2.10 
O Participante reconhece e concorda que a participação na promoção “Combo Victor & Leo + Music News” é 
uma escolha pessoal de livre e espontânea vontade e que não oferece nenhum dano econômico a este. Sendo 
o presente Termo aceito pelo Participante, este renuncia a seu direito de pleitear qualquer indenização em 
relação a esta interatividade, incluindo, mas sem limitar a, quaisquer reclamações de uma possível redução de 
recursos. 2.11 O presente Termo poderá ser alterado e/ou a promoção ser suspensa ou cancelada, sem aviso 
prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro fator ou motivo imprevisto que esteja fora do controle da 
TIM e/ou da Sony Music e que comprometa a Promoção de forma a impedir ou modificar substancialmente a 
condução deste como originalmente planejado. 2.12 A TIM e a SONY MUSIC responsabilizam-se total e 
integralmente pela promoção instituída, pelos direitos e obrigações dela decorrentes, respondendo da mesma 
forma, por quaisquer contestações sobre sua validade, sejam oriundas de consumidores ou de órgãos públicos. 
2.13 A TIM e a SONY MUSIC não se responsabilizam por qualquer problema que os participantes possam 
possuir em suas linhas telefônicas, que possam vir a provocar dificuldades na sua participação na promoção 
objeto deste Termo 


