
Regulamento – Lançamento Nokia Lumia 

Promoção Nokia Lumia 800 e Xbox A promoção Nokia Lumia 800 e Xbox, é voltada a 
qualquer pessoa física, maior de 18 anos (“Participantes”), e visa premiar cinco sorteados 
com 1 Nokia Lumia 800 e 1 Xbox 4GB, por loja TIM que fará o lançamento do aparelho na 
noite do dia 21/03/12. Apenas os clientes que se cadastrarem no site e que comparecerem 
a uma das lojas nesta data serão elegíveis. 1. O Sorteio é válido para as seguintes lojas TIM: 
. TRJ • Loja NYCC - Av Américas, 5000 - Barra da Tijuca – Rio de Janeiro - RJ • Loja Shopping 
Boulevard - Av. dos Andradas, n° 3000 – Santa Efigenia - Belo Horizonte - MG TSP • Loja 
Eldorado - Av. Rebouças, 3970 – Pinheiros - São Paulo – SP • Loja Morumbi - Av. Roque 
Petroni Junior, 1089 – Jardim das Acacias – São Paulo – SP • Loja Shopping Praia Mar – Rua 
Alexandre Martins, 80 – Aparecida – Santos - SP TCO • Loja Park Shopping - ST SAI/SO Area 
6.580, s/nº - Guará – Brasilia – DF • Loja Shopping Iguatemi – ST SHIN/NORTE - CA 04 - 
Bloco A, s/nº - Lago Norte – Brasília - DF TNO • Shopping Pátio Belém - Trav. Padre 
Eutiquio, 1078 - Batista Campos – Belém - PA TSL • Loja Shopping Mueller Curitiba – Av. 
Candido de Abreu, 127 – Centro Cívico - Curitiba - PR • Loja Iguatemi Porto Alegre - Av. 
João Wallig, 1800 - Chácara das Pedras - Porto Alegre - RS TNE • Loja Shopping Recife - 
R.Padre Carapuceiro, 777 - Boa Viagem – Recife - PE • Loja Iguatemi Salvador - Av. 
Tancredo Neves, 148 – Caminho das Árvores – Salvador – BA • Loja Iguatemi Fortaleza – 
Av. Washington Soares, 85 – Edson Queiroz – Fortaleza - CE Para participar os usuários 
deverão se cadastrar em www.tim.com.br do dia 12/03/12 até o dia 20/03/12 e 
comparecer na Loja na noite do Lançamento (21/03/12), entre 22:00 e 23:30. Ele deverá 
ter em mãos o e-mail marketing que será enviado para ele entre os dias 19/03/12 e 
21/03/12, constando seu nome, e um documento comprobatório. 2. O responsável pelo 
evento em cada loja fará o sorteio do aparelho na noite de 21/03/12. Os produtos 
sorteados serão entregues na mesma hora aos ganhadores. 3. Os participantes vencedores 
de cada loja serão premiados, cada um, com um celular Nokia Lumia 800 e um Xbox 4GB. 
Os produtos serão entregues na própria loja imediatamente após o sorteio. 4. Se o 
vencedor não aceitar a premiação, ou não estiver presente no momento do sorteio, será 
feito novo sorteio; os aparelhos devem ser retirados na hora, dentro da loja participante, 
não sendo possível a retirada do aparelho em data posterior. 5. A TIM não assumirá 
nenhuma responsabilidade (i) em decorrência de informações incorretas no cadastro 
realizado pelos Clientes.. 6. Os prêmios são intransferíveis, não poderão ser convertidos 
em dinheiro, transferidos para terceiros ou trocados por outros produtos. 7. Os 
Participantes, e principalmente, mas não excetuando-se os demais, os Participantes 
vencedores, desde já, autorizam de forma não onerosa a utilização do seu nome, sua 
imagem e/ou som de voz na Internet na mídia existente ou que venha a ser futuramente 
criada, incluindo, mas não se limitando em filmes, vídeos, fotos, cartazes, anúncios em 
jornais, revistas e televisão, sem qualquer ônus para TIM e para suas agências de 
publicidade. Os Participantes deste Sorteio reconhecem que a utilização pela TIM dos 
direitos ora conferidos neste item não garante nenhuma remuneração aos Participantes. 
8. Todos os Participantes concordam e cedem, antecipadamente, de forma total e não 
onerosa os direitos autorais patrimoniais de suas imagens, independentemente se 
escolhidas como vencedor ou não, a fim de que a TIM possa publicá-las ou usá-las de 
qualquer forma e para qualquer finalidade. 9. Não poderão participar deste Sorteio os 
empregados ou estagiários da TIM, Telecom Italia e seus parentes, bem como os das 
empresas por elas controladas ou a elas coligadas, bem como das demais empresas que, 
de alguma forma, apóiem a viabilização deste Sorteio. 10. Do Sorteio não caberá recurso. 
11. Informações sobre este Sorteio e regulamento do mesmo estarão disponíveis em 
www.tim.com.br. Estarão disponíveis 65 Nokia Lumia 800 e 65 Xbox 4GB para distribuição 
aos ganhadores desta promoção, totalizando 130 produtos, a serem retirados dentro da 
loja participante. 12. Os Participantes declaram e afirmam ter conhecimento dos termos e 



condições acima dispostos e, através da participação no Sorteio, manifestam sua 
concordância com todos os pontos apresentados acima, de maneira incondicional e 
irretratável. 


