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Promoção TIM Games Grátis - Xperia Play 1. A promoção TIM Games Grátis - Xperia 
Play é voltada para todos os clientes TIM que realizarem o primeiro download através 
do aparelho Sony Ericsson Xperia Play no período de 25/08/2011 a 31/12/2011. 2. Os 
downloads serão ilimitados, no período da promoção, dentro da loja do TIM Games. 3. 
A promoção é válida para todo o Brasil. 4. O cliente poderá baixar jogos grátis no 
endereço m.timgames.com.br por 90 dias, a partir da data do primeiro download. O 
tráfego de dados não será cobrado. 5. A quantidade de jogos ofertada é limitada de 
acordo com a compatibilidade com o aparelho Sony Ericsson Xperia Play dentro da loja 
do TIM Games. 6. Oferta válida apenas para o aparelho Sony Ericsson Xperia Play. 7. 
Para participar da promoção, o cliente precisa ativá-la por meio de um download grátis 
na loja de games da TIM (TIM Games) entre as datas 25/08/2011 e 31/12/2011. A 
partir desse primeiro download, o usuário terá 90 dias para baixar jogos grátis no TIM 
Games. 8. Oferta é válida apenas para clientes TIM que comprarem o aparelho Sony 
Ericsson Xperia Play dentro do prazo da promoção. Os downloads grátis deverão ser 
realizados obrigatoriamente no aparelho Sony Ericsson Xperia Play. 9. O portfólio 
compreenderá jogos Java com definição padrão e HD, incluindo alguns jogos 
compatíveis com o controle PlayStation acoplado. 10. Para fazer o download do 
conteúdo grátis, o usuário deverá acessar a loja pelo ícone ou widget do TIM Games 
ou, então, digitar no browser de internet do aparelho o endereço m.timgames.com.br. 
11. O tráfego de dados para navegação na loja e nos downloads também será grátis. 
12. Para jogos HD (jogos em alta definição), somente o gerenciador de download do 
jogo (launcher) será feito pela rede de dados da TIM (EDGE/3G), o restante do jogo 
deverá ser baixado, obrigatoriamente, usando uma conexão wi-fi. 13. O cliente fica 
ciente de que o conteúdo baixado não poderá ser compartilhado com outros usuários. 
14. O download de jogos estará sujeito à disponibilidade de espaço de memória 
suficiente para armazenamento no aparelho. Caso não haja espaço, o usuário poderá 
excluir alguns arquivos do celular ou expandir a capacidade por meio de um cartão de 
memória compatível com o aparelho e reiniciar o download do jogo. Os jogos HD 
ocupam um espaço elevado na memória interna ou cartão de memória do aparelho 
(igual ou superior a 100 MB por jogo). 

 


