
Regulamento da Promoção “Pais 2011” 
 
Regulamento da Promoção “Pais 2011” Na promoção “Pais 2011”, as novas linhas que 
forem ativadas em um dos planos TIM Liberty na Oferta Superdesconto TIM Liberty 
terão o serviço adicional Liberty Rádios. Essa promoção é exclusiva para novas 
ativações nos estados RJ e SP (somente os DDD 11 e 13) através de uma das lojas TIM 
ou revendas TIM. CLIENTE TIM que migrar para o plano TIM Liberty (qualquer franquia) 
ou que mudar de franquia não estará participando dessa promoção. Esses CLIENTES 
também poderão ativar o serviço Liberty. Para ativar, basta enviar um Torpedo com a 
palavra RADIOS para 4141, acessar www.tim.com.br ou ligar *144 do seu TIM. Esta é 
uma promoção da TIM CELULAR S.A, prestadora do SMP. 1. PERÍODO DE ADESÃO À 
PROMOÇÃO 1.1 O período de adesão à Promoção “Pais 2011” terá início em 
01/07/2011 e será válida até 14/08/2011, podendo ser prorrogada a exclusivo critério 
da TIM. 2. ELEGIBILIDADE 2.1 São elegíveis a esta promoção: I. CLIENTES pessoa física e 
adimplente; II. Novos CLIENTES que ativarem no plano TIM Liberty na Oferta 
Superdesconto TIM Liberty; III. CLIENTE da base que ativarem nova linha no plano TIM 
Liberty na Oferta Superdesconto TIM Liberty; IV. Planos TIM Liberty elegíveis: a. TIM 
Liberty b. TIM Liberty +50 c. TIM Liberty +100 d. TIM Liberty +200 e. TIM Liberty +400 f. 
TIM Liberty +800 3. ABRANGÊNCIA 3.1 Esta promoção é válida para os estados do RJ e 
SP (somente para os DDD 11 e 13). 4. MEIOS DE ATIVAÇÃO 4.1 Poderão participar 
dessa promoção, durante o período descrito no item 1 deste documento, quem ativar 
uma linha TIM Liberty através das lojas TIM ou revendas TIM. 5. ATIVAÇÃO I. Linhas 
novas: o serviço Liberty Rádio será ativado em até 72 horas após a ativação da linha 
TIM Liberty, caso o CLIENTE não tenha cancelado o serviço. II. Linhas ativas no plano 
TIM Liberty, linhas que migrarem para o plano TIM Liberty ou que mudarem de 
franquia no plano TIM Liberty: não terão o serviço ativado automaticamente. Para 
ativar, basta enviar um Torpedo com a palavra RADIOS para 4141, acessar 
www.tim.com.br ou ligar *144 do seu TIM. 6. FATURA 6.1 Para os elegíveis a essa 
promoção, será cobrado na fatura: I. Franquia do plano TIM Liberty escolhida no 
momento da ativação, II. O desconto da Oferta Superdesconto TIM Liberty. Os valores 
do desconto variam conforme o plano e o estado do CLIENTE. Consultar o regulamento 
da Oferta Superdesconto TIM Liberty para identificar o desconto correspondente, III. 
Mensalidade do serviço Liberty Rádios IV. e todas as demais despesas, conforme o 
regulamento Oferta TIM Liberty. 6.2 A primeira conta poderá ser pro-rata com valor 
equivalente ao período entre a data de ativação do plano e do serviço e a data de 
encerramento da fatura. 7. FIDELIZAÇÃO 7.1 Não haverá cobrança de multa em caso 
de migração ou cancelamento da linha ou do cancelamento do serviço adicional 
Liberty Rádios. 8. REGRAS GERAIS 8.1 Essa promoção segue os regulamentos Oferta 
TIM Liberty, Oferta Superdesconto TIM Liberty e Liberty Rádios. 8.2 A adesão do 
Participante a esta promoção é opcional, podendo a qualquer momento – inclusive no 
ato da contratação da linha TIM Liberty – solicitar o cancelamento do serviço Liberty 
Radios. 8.3 A adesão do Participante a esta Promoção implica o conhecimento e 
aceitação de todos os termos e condições deste Regulamento. 8.4 Todos os 
regulamentos mencionados neste documento encontram-se disponíveis no site 
www.tim.com.br Este regulamento está disponível no site www.tim.com.br. Para mais 
informações ligue *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone 
 


