
 

REGULAMENTO- TORPEDO ILIMITADO 30 DIAS 
 
Regulamento do Pacote “Torpedo Ilimitado Pós Pago” Pacote 1. O Pacote Torpedo 
Ilimitado oferece aos clientes de Planos Pós Pago o direito à contratação de um serviço 
de envios de torpedos ilimitado, válido durante 30 (trinta) dias, para envio de TIM 
Torpedos para celulares TIM de todo Brasil, pelo valor promocional de R$ 14,90 
(quatorze reais e noventa centavos) por cada Pacote Promocional contratado pelo 
cliente. 1.1. O serviço de envio de torpedos ilimitado poderá ser utilizado para envio 
de TIM Torpedos para celulares TIM de todo Brasil. 1.2. As mensagens promocionais 
poderão ser utilizadas somente para envio a partir do celular. 1.3 As Mensagens 
promocionais não são válidas para o serviço TIM Torpedo Internacional. 1.4 As 
Mensagens promocionais não são válidas para o serviço TIM Torpedo Web. QUEM 
PODE PARTICIPAR 2. Podem ativar o pacote os clientes GSM dos planos Pós Pago 
(exceto Corporativos, Infinity 30 e Infinity 0). 3. Este pacote é válido para todos os 
estados do Brasil. PERÍODO PROMOCIONAL 4. O pacote Torpedo Ilimitado estará 
vigente a partir de 24/10/2009, com preço promocional de R$ 14,90 podendo ser 
alterado a qualquer momento pela TIM. COMO PARTICIPAR 5. Para contratar o Pacote 
Promocional, os clientes deverão utilizar uma das formas: 5.1 Enviando uma 
mensagem de texto com a palavra ILIMITADO para o número 4141 5.2 Acessar o site 
www.tim.com.br e ativar o pacote 5.3 Ligar gratuitamente para URA de Promoções 
*144 e ativar o pacote 5.4 Ir a uma Loja TIM 6. Por cada Pacote Promocional ativado, 
será cobrado o valor promocional de R$ 14,90 na próxima fatura do cliente. 7. Os 
clientes poderão contratar até 4 pacotes promocionais durante o Período 
Promocional. 8. Para os acessos pós-pagos do Plano TIM Família, só o titular da conta 
poderá ativar o pacote, que deve ser feito exclusivamente através dos números 1056 
ou *144. 9. As mensagens do pacote promocional serão consumidos prioritariamente 
ao consumo das demais mensagens promocionais ou pacotes de mensagens do Plano. 
CONDIÇÕES GERAIS 10. O Pacote Promocional somente poderá ser utilizado na Rede 
TIM. O cliente deverá consultar o visor do seu aparelho para saber qual Rede está 
sendo utilizada no momento de envio do TIM Torpedo. 12. Para saber quais 
operadoras podem receber TIM Torpedos, o cliente deverá ligar para 1056 (fixo), *144 
do seu aparelho TIM ou acessar o site www.tim.com.br. 13. O Pacote Promocional será 
concedido em até 72 (setenta e duas) horas após a sua contratação e terá validade de 
30 dias, não prorrogáveis, contados a partir da data de concessão do pacote. 
Ultrapassado o período de 30 dias, as mensagens ficarão automaticamente 
invalidados. 14. O Pacote Promocional não poderá, em qualquer hipótese, ser 
convertido em dinheiro e seu uso é pessoal e intransferível, não podendo ser 
transferido entre acessos, mesmo que seja entre acessos do próprio cliente. Neste 
sentido, caso haja mudança de titularidade, o cliente perderá o direito à utilização das 
mensagens remanescentes. 15. O cliente fica ciente de que atingidos o limite de 
40.000 Torpedos a utilização do serviço será considerada abusiva. Partindo desta 
premissa, serão cobrados normalmente os torpedos enviados, caso ultrapassados 
estes limites. 16. Os clientes perderão o direito as mensagens já contratadas e não 
utilizados nos seguintes casos: a. Cancelamento do plano de serviço da TIM; b. 
Migração de um plano pré-pago para um plano pós-pago da TIM; c. Migração de um 
plano pós-pago para um plano pré-pago da TIM; d. Migração de um plano Conta Fixa 



para um plano pós-pago da TIM; e. Migração de um plano pós-pago para um plano 
Conta Fixa da TIM; f. Migração para um plano corporativo; g. Troca da área de registro 
ou de operadora; h. Bloqueio ou suspensão do acesso; i. Mudança de estado. j. Troca 
de titularidade 17. Ao contratar o pacote o Cliente 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 ligue 1056. 
 


