
 

REGULAMENTO DA OFERTA SUPERDESCONTO POR TEMPO DE RELACIONAMENTO 
 

A Oferta ”Superdeconto por tempo de relacionamento” consiste na concessão de descontos na fatura do plano. 
 
1. ELEGIBILIDADE 
1.1 “Superdesconto por tempo de relacionamento” é uma oferta da TIM válida para Clientes pessoa física na tecnologia 

GSM, concedida para clientes elegíveis em 19/02/16 nos seguintes planos pós-pagos alternativos e oferta: 

 Plano TIM Liberty 

 Plano TIM Liberty +50 

 Plano TIM Liberty +100 

 Plano TIM Liberty +200 

 Plano TIM Liberty +400 

 Plano TIM Liberty +800 

 Oferta Da Vinci 
 
 

2. ABRANGÊNCIA  
2.1 Este regulamento é válido para os seguintes Estados: SP, PR e SC. 
 
3. SOBRE O DESCONTO 
3.1 São 4 faixas  de desconto:  

3.1.1 Faixa 1: clientes com mais de 1 ano de base em 19/02/2016. 
3.1.2 Faixa 2: clientes com mais de 2 anos de base em 19/02/2016. 
3.1.3 Faixa 3: clientes com mais de 3 anos de base em 19/02/2016. 
3.1.4 Faixa 4: clientes com mais de 4 anos de base em 19/02/2016. 

3.2 O desconto incide sobre a franquia final vigente da Oferta Liberty e DaVinci.  
3.3 A faixa de desconto concedida leva em consideração o tempo de base do cliente em 19/02/16. 
3.4 Será considerado o tempo de base do cliente desde a data de ativação do acesso como Pessoa Física, ainda que o(s) 

plano(s) anterior(es) do acesso não seja(m) um dos planos elegíveis. 
  

4. TABELA DE DESCONTO EM REAIS (R$) 
 

 
Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 Faixa 4 

Liberty 58,40 60,69 62,99 65,28 

Liberty+50 73,95 76,79 79,64 82,48 

Liberty+100 70,60 75,09 79,59 84,08 

Liberty+200 85,60 92,09 98,59 105,08 

Liberty+400 141,10 150,09 159,09 168,08 

Liberty+800 255,60 241,09 256,59 272,08 

Da Vinci 260,00 260,00 260,00 260,00  

 
5. REGRAS GERAIS 

5.1 Benefícios promocionais válidos até 15/03/2016. 
5.2 Caso o desconto concedido por esta oferta, somado aos descontos concedidos por outras promoções, supere o valor da 
conta mensal do cliente, o saldo remanescente não será lançado na próxima conta.  
5.3 Caso o cliente esteja usufruindo do benefício desta oferta e solicite migração para outro plano também elegível a oferta, o 
valor do desconto será automaticamente ajustado.  
5.4 Caso o cliente solicite cancelamento ou migração para outro plano não elegível, perderá a Oferta. 
 

Para mais informações sobre tarifas consulte o site www.tim.com.br ou ligue para *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.  


