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Regulamento da “Promoção Luan Santana” 1. Da Promoção 1.1 A TIM está realizando 
a “Promoção Luan Santana” ("Promoção") para todos os clientes definidos no item 1.2 
abaixo que atendam as condições previstas neste Regulamento. 1.2 Participam da 
Promoção clientes TIM GSM habilitados em planos de serviço pré e pós-pagos 
(“Clientes”), que comprem a seguinte música (“Conteúdo”), nos seguintes formatos: 
1.3 Os Clientes poderão participar da Promoção entre os dias 24/11/11 a 07/12/11 
(“Período Promocional”). 2. Mecânica da Promoção e Como Participar 2.1 Para 
participar da Promoção, os Clientes devem acessar a TIM Music Store, de seu TIM, no 
link http://wap.timmusicstore.com.br 2.2 Após adquirir o conteúdo, os Clientes 
receberão um SMS com o link para realizar o download grátis de qualquer uma das 
músicas (“Conteúdo”), nos seguintes formatos: 2.3 A cada download efetuado, o 
Cliente só poderá baixar apenas um conteúdo gratuito. 2.4 O conteúdo bônus ficará 
disponível para resgate (download) por mais 24 horas após o período promocional. 3. 
Preço do Conteúdo: 3.1 O preço praticado para o Conteúdo será o seguinte: - Música 
MP3 (Fulltracks): R$ 3,99 - Toque MP3 (Truetones): R$ 3,99 Música MP3 (fulltrack) 1) 
Nega – Luan Santana Toque MP3 (truetone) 2) Nega - Luan Santana Música MP3 
(fulltrack) 5) As lembranças vão na mala – Luan Santana 6) Sinais – Luan Santana 7) A 
Bússola - Luan Santana 8) Sobrenatural - Luan Santana Toque MP3 (truetone) 1) As 
lembranças vão na mala – Luan Santana 2) Sinais – Luan Santana 3) A Bússola - Luan 
Santana 4) Sobrenatural - Luan Santana 3.2 Para realizar o download do primeiro 
conteúdo e do conteúdo bônus o cliente não pagará pelo tráfego de dados da 
navegação e do download. 3.3 No caso de clientes pós-pagos, o valor dos conteúdos 
indicados no item 3.1 será descontado na próxima fatura, não sendo este valor 
incluído na franquia. No caso de clientes pré-pagos, o valor dos conteúdos indicados 
no item 4.1 será descontado de créditos provenientes de recarga que estejam válidos. 
4. Disposições Gerais 4.1 O Cliente fica ciente de que a aquisição de conteúdos em 
outros meios que não o estabelecido no item 2.1 não será contabilizado para fins desta 
promoção. 4.2 Serão automaticamente desclassificados desta Promoção os Clientes 
que tentarem desrespeitar qualquer um dos itens deste regulamento, ou ainda, 
utilizarem quaisquer meios ilícitos para obter benefício próprio ou para terceiro. 4.3 
Para participar da Promoção, os Clientes deverão possuir aparelhos compatíveis com 
os Conteúdos. 4.4 A participação nesta Promoção implica na aceitação total de todos 
os itens deste regulamento, que poderá ser alterado pelos seus organizadores tantas 
vezes quanto necessário, desde que as alterações sejam informadas previamente ao 
cliente, garantida a sua divulgação de forma eficaz a critério, também dos 
organizadores. Em caso de dúvida, ligue para *144. 
 


