
REGULAMENTO - PROMOÇÃO “PAGUE 1 BAIXE 2” 
 

 

 

Regulamento da promoção “Pague 1 Baixe 2” 1. Da Promoção 1.1 A TIM está realizando a Promoção “Pague 1 
Baixe 2” ("Promoção") para todos os clientes definidos no item 1.2 abaixo que atendam as condições previstas 
neste Regulamento. 1.2 Participam da Promoção clientes TIM GSM habilitados em planos de serviço pré e pós-
pagos (“Clientes”), que comprem qualquer um dos seguintes Jogos Java (“Conteúdo”): 1. TRANSFORMERS 2 
2. MADAGASCAR 2 3. PERNALONGA 4. PICA-PAU 5. BOB ESPONJA PERSEGUIÇÃO 6. CALL OF DUTY 5 
7. STREET FIGHTER PRO 8. MEGA MAN III 9. CRASH BANDICOOT ILHA MUTANTE 10. GRID RACE 
DRIVER 11. BATMAN O CAVALEIRO DAS TREVAS 12. RESIDENT EVIL DEGENERATION 13. 007 - 
QUANTUM OF SOLACE 14. LUTA LIVRE 15. GOD OF WAR 1.3 Os Clientes poderão participar da Promoção 
entre os dias 07/10/09 e 13/10/09 (“Período Promocional”). 2. Mecânica da Promoção e Como Participar 2.1 
Para participar da Promoção, os Clientes devem acessar o TIM WAP Fast e adquirir o conteúdo no link <TBD> 
2.2 Após adquirir o conteúdo, os Clientes devem retornar ao mesmo endereço WAP onde poderão realizar o 
download de qualquer outro conteúdo citado no item 1.2, e que seja compatível com o seu aparelho, 
gratuitamente. 2.3 O conteúdo grátis ficará disponível para resgate (download) por mais 24 horas após o fim do 
Período Promocional. 3. Preço do Conteúdo: 3.1 O preço praticado para o Conteúdo será o seguinte: - Jogo 
Java: R$ 9,99 ou R$ 7,99 ou R$ 5,99 3.2 O tráfego de dados durante o download do conteúdo não é cobrado, 
inclusive para o jogo grátis. 3.3 No caso de clientes pós-pagos, o valor dos conteúdos indicados no item 3.1 
será descontado na próxima fatura, não sendo este valor incluído na franquia. No caso de clientes pré-pagos, o 
valor dos conteúdos indicados no item 3.1 será descontado de créditos provenientes de recarga que estejam 
válidos. 4. Disposições Gerais 4.1 O Cliente fica ciente de que a aquisição de conteúdos em outros meios que 
não o estabelecido no item 2.1 não será contabilizado para fins desta promoção. 4.2 Serão automaticamente 
desclassificados desta Promoção os Clientes que tentarem desrespeitar qualquer um dos itens deste 
regulamento, ou ainda, utilizarem quaisquer meios ilícitos para obter benefício próprio ou para terceiro. 4.3 Para 
participar da Promoção, os Clientes deverão possuir aparelhos compatíveis com os Conteúdos indicados no 
item 1.2 e com o Serviço TIM WAP FAST. 4.4 A participação nesta Promoção implica na aceitação total de 
todos os itens deste regulamento, que poderá ser alterado pelos seus organizadores tantas vezes quanto 
necessário, garantida a sua divulgação de forma eficaz a critério, também dos organizadores. Em caso de 
dúvida, ligue para *144 ou 0800 741 4141. 


