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Regulamento Promoção Windows Live 1. Oferta Clientes TIM (pré e pós-pagos) que não estiverem com o 

Pacote Windows Live ativado na data de lançamento da promoção poderão aderir à Promoção Windows Live. 

Esta promoção dará direito a 30 dias de acesso grátis aos serviços Windows Live pelo celular, exclusivamente 

via aplicativo TIM, com o tráfego de dados incluído. 2. Elegibilidade Estarão elegíveis a esta promoção 

exclusivamente os clientes TIM que não estiverem com o Pacote Windows Live ativado na data de lançamento 

da promoção e que, ao mesmo tempo, possuírem um dos aparelhos da lista abaixo: LG GT360 Messenger/Etna 

LG KF600d Motorola Motocubo A45 Eco (Murano) Nokia 5200 Nokia 6125 Samsung B3310 Nox / Scrappy 2 

Samsung F250l Samsung I6230 Genoa TV Samsung M7600B Krump Samsung S3650 Corby Samsung T459 

Scrappy/Holic Samsung U600 Samsung U900L Samsung V820l Sony Ericsson K550i Sony Ericsson K790 Sony 

Ericsson W200a Sony Ericsson W300i Sony Ericsson W380 Sony Ericsson W580i Sony Ericsson W610i Sony 

Ericsson W810i Sony Ericsson W910i Além disso, não estarão elegíveis a esta promoção clientes pós-pago 

inadimplentes. 3. Benefícios Esta promoção dará ao cliente TIM o direito a 30 dias de uso dos serviços Windows 

Live via celular totalmente grátis, com o tráfego de dados gerado pelo aplicativo incluído. 4. Vigência e 

Abrangência 4.1 Esta promoção estará disponível para adesão dos dias 05/05/10 a 05/06/10. 4.2 Promoção 

válida para todos os estados do Brasil. 5. Condições Gerais 5.1 A Promoção Windows Live é exclusiva para 

acesso aos serviços Windows Live via aplicativo TIM. O uso dos serviços Windows Live por qualquer outro meio 

ou aplicativo não será aplicável à esta promoção. 5.2 Após a expiração dos 30 dias gratuitos concedidos pela 

promoção, o Pacote Windows Live será automaticamente ativado, a menos que o cliente cancele o seu acesso 

ao aplicativo antes do final da promoção (30 dias após o 1º dia de acesso). Para cancelar o seu acesso, o 

cliente deverá enviar a palavra CANCELAR por SMS (torpedo) para o número 969621. 5.3 Cada cliente TIM tem 

direito de aderir à Promoção Windows Live uma única vez, não podendo esta ser re-contratada, nem caso o 

período desta promoção seja prorrogado. 5.4 Esta promoção é válida para uso do aplicativo TIM Windows Live 

em todo o território nacional. No entanto, esta promoção não é válida para uso do aplicativo em Roaming 

Internacional. 5.5 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 0800 741 4141. 


