
 

PROMOÇÃO INFINITY MAIS PÓS 
 

A PROMOÇÃO INFINITY MAIS PÓS (“Promoção”) oferece 
ao Cliente o benefício de pagar R$ 0,50 por chamada local 
de duração ilimitada para números fixos de qualquer 
operadora e de pagar somente R$ 0,25 por chamada de 
duração ilimitada para qualquer TIM do Brasil, local e DDD 
via 41. O benefício é válido por 3 meses. A promoção é 
válida para Clientes pessoa de física de todos os Estados 
do Brasil. 
 

1. Período de adesão à Promoção: 10/04/2011 a dia 
15/07/2013. 
1.1 Para os Estados do AM, RR, PA, AP, MA, PI, CE, RN, 
PB, PE, e AL esta promoção passa a ser válida a partir de 
14/01/2011 até 15/07/2013. 
 

2. Planos elegíveis: 
Infinity Zero, Infinity 30, Infinity 45, Infinity 60, Infinity 80, 
Infinity 120, Infinity 160, Infinity 300, Infinity 600 e Infinity 
1000 que estejam adimplentes com a TIM. 
 

3. Meio de ativação 
Para usufruir do benefício, o Cliente precisa, 
obrigatoriamente, aderir à promoção, através dos seguintes 
canais: URA *144, SMS (enviando um TIM Torpedo para o 
número 4141 com a palavra MAIS), site da TIM 
(autoatendimento) ou portal *144#. 
 

4. Taxas de adesão / recontratação 
Será cobrada uma taxa de adesão na fatura do Cliente e 
não será descontada da franquia do seu plano. A taxa de 
adesão é de R$ 5,90, válida para todos os Estados do 
Brasil. Ao final dos 3 meses de utilização do benefício, o 
Cliente poderá recontratar a promoção Infinity Mais Pós, 
mediante pagamento da taxa de recontratação no valor de 
R$ 5,90 para todos os Estados do Brasil. Esta taxa também 
será cobrada na fatura do Cliente e não será descontada 
da franquia do plano. O valor das taxas de adesão e 
recontratação poderá ser alterado a qualquer momento a 
critério da TIM, com aviso prévio. 
 

5. Benefício promocional: 
Os participantes que tenham aderido a esta promoção 
terão direito a originar ligações para números TIM locais 
(fora do pacote contratado) e DDD via 41 durante três 
meses a partir da data de adesão, ao custo promocional de 
R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) por chamada. Os 
participantes desta promoção terão ainda o direito a 
originar ligações para números fixos locais (fora do pacote 
contratado) de qualquer operadora, durante três meses a 

partir da data de adesão, ao custo promocional de R$ 0,50 
(cinquenta centavos) por chamada. O Cliente poderá 
usufruir até 1.000 minutos mensais em ligações locais para 
números fixos, com essa promoção. Após esse volume, as 
chamadas locais para números fixos passarão a ser 
cobradas pelas tarifas normais do plano do Cliente (Infinity 
Pós). As ligações para números móveis de outras 
operadoras, DDD sem utilizar o código 41 e as ligações 
para números fixos de fora da área de registro do Cliente 
serão tarifadas de acordo com a duração total da chamada 
e com a tarifa normalmente praticada do plano Infinity Pós. 
Não são contempladas por essa promoção, sendo tarifadas 
normalmente, as chamadas recebidas em viagem e as 
chamadas a cobrar originadas e destinadas ao acesso do 
Cliente. 
 

6. Cumulatividade de promoções: 
Ao optar pela contratação desta promoção, o Cliente 
perderá definitivamente as promoções, Nova Infinity R$ 
0,25 Pós, Infinity Sul Pós, Brasil Infinity Pós e Infinity Pós 
R$ 0,25 caso possua alguma delas. 
 

7. Exclusão da promoção: 
7.1 O Cliente participante será excluído da promoção e, 
desta forma, perderá definitivamente o direito ao benefício, 
nos seguintes casos: 
• Inadimplência; 
• Cancelamento do plano de serviço ao qual está vinculado; 
• Migração do Cliente participante para planos não elegíveis 
à promoção; 
• Troca de área de registro; 
• Adesão à oferta Infinity Família; 
• Caso a TIM identifique irregularidades na utilização da 
promoção ou não cumprimento dos termos e condições 
deste regulamento, a mesma se reserva o direito de excluir 
definitivamente o Cliente participante da promoção. 
7.2 Consideram-se uso indevido do benefício quaisquer dos 
itens abaixo: 
• Comercialização de minutos/serviços. 
• Utilização de equipamentos como GSM Box, Black Box e 
equipamentos similares. 
• Uso estático (sem mobilidade) do aparelho celular em 
cerca de 60% do tráfego originado pelo Cliente e 
recebimento de ligações em proporção inferior a 33% do 
volume originado, por mês. 
 

 



 

8. REGRAS GERAIS: 
8.1 As demais tarifas e regras de negócios do plano não 
serão alteradas. 
8.2 Não haverá fidelização para esta promoção. 
8.3 O benefício promocional oferecido pela operadora é 
pessoal e intransferível. 
8.4 Na hipótese de ocorrência de fato superveniente, que 
exceda à vontade da TIM, tal como, majoração de tributos 
inerentes à atividade de telecomunicações ou qualquer 
outro que incida sobre a atividade comercial por ela 
exercida, alteração dos preços de tarifas telefônicas pela 
Autoridade Federal competente, mudança na política 
econômica, ou qualquer fato que torne excessivamente 
onerosa a promoção, poderá a TIM, mediante publicação 
em periódico de grande circulação, revogar a presente 
promoção. 
8.5 A adesão do participante a esta promoção implica o 
conhecimento e aceitação de todos os termos e condições 
deste regulamento. 
8.6 Casos omissos serão decididos a exclusivo critério da 
TIM sendo sua decisão soberana e irrecorrível. 
 
Para mais informações, acesse o regulamento no site 
www.tim.com.br, ou ligue *144 do seu TIM ou 1056. 


