
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO “INFINITY TORPEDO 2014”  

  

PROMOÇÃO  

1. A Promoção INFINITY TORPEDO 2014 (“Promoção”) oferece aos clientes dos 

planos Infinity Pré, Infinity Controle e Liberty Controle a participação nesta Promoção 

com a qual pagarão o preço promocional de apenas R$0,60 (sessenta centavos) pelo 

primeiro TIM Torpedo (SMS) enviado no dia.  

1.1. Os Torpedos promocionais poderão ser utilizados apenas para envio de TIM 

Torpedos para celulares de qualquer operadora móvel do Brasil (válido para 

operadoras SMP e SME que prestam serviço no Brasil)  

1.2. Os Torpedos promocionais poderão ser utilizados somente para envio a partir do 

celular de uso pessoal.  

1.3 Os Torpedos promocionais não são válidos para o serviço TIM Torpedo 

Internacional, Torpedo em Roaming Internacional ou para o envio de torpedos para 

aplicações como chat, quiz, votações, propagandas, etc. pois estes serviços não 

caracterizam envio de torpedo de um celular de uso pessoal para outro celular de uso 

pessoal.  

1.4 Os Torpedos promocionais não são válidos para o serviço TIM Torpedo Web.  

1.5 Esta Promoção é válida para todos os estados do Brasil.  

1.6 Clientes que até 24/01/2014 estavam na Promoção Infinity Torpedo, a partir de 
25/01/2014 estarão automaticamente na Promoção Infinity Torpedo 2014. 
 

1.6.1 Clientes que não tiverem intenção de continuar na referida Promoção 
poderão, a qualquer momento, deixar de participar da mesma, bastando para 
isso não enviar torpedos para outros celulares ou entrar em contato com a 
Central de Atendimento da TIM através do *144 para obter mais detalhes sobre 
outros planos e promoções. 

 

 PERÍODO PROMOCIONAL  

2. De 25/01/2014 a 24/10/2014.  

 

COMO PARTICIPAR  

3. Os clientes dos planos Infinity Pré, Infinity Controle, Liberty Controle e Liberty 

Controle Express que não tiverem o Infinity Torpedo 2014 ativo devem solicitar a 

ativação da Promoção ligando para *222. Não há cobrança de valor de adesão.  

 

CONDIÇÕES GERAIS  



4. Os clientes só poderão enviar TIM Torpedos promocionais caso tenham créditos de 

recarga ativos e válidos. Para clientes Infinity Controle e Liberty Controle, é necessário 

que eles tenham créditos em reais da franquia contratada ou créditos de recarga 

ativos e válidos para utilizar o benefício.  

 5. A cobrança do primeiro torpedo do dia referente ao benefício Infinity Torpedo 2014 

será descontada dos créditos de recarga ou da franquia do plano, de acordo com o 

valor estabelecido para a Promoção.  

 6. A mecânica de tarifação da Promoção Infinity Torpedo 2014 não é válida para 

utilização em Roaming Internacional. Caso o Cliente utilize torpedos no exterior, o 

mesmo será cobrado de acordo com os preços de Roaming Internacional de 

Torpedos. Consulte os valores em www.tim.com.br.  

 7. O cliente estará passível de bloqueio do serviço ou do acesso móvel ou cobrança 

do valor de R$ 0,39 (trinta e nove) por SMS enviado quando for identificado:  

a. Utilização dos Torpedos com finalidade comercial, destinados à obtenção de lucro 

por parte do cliente;   

b. Envio de Torpedos promocionais por meio de máquinas, computadores ou outro 

dispositivo que não seja o aparelho celular de uso pessoal do cliente;  

c. Envio de Torpedos promocionais indesejados, classificados como SPAM;  

d. Uso abusivo da Promoção Infinity Torpedo 2014.  

 8. Os clientes perderão o direito à esta Promoção nos seguintes casos:  

a. Cancelamento do plano de serviço da TIM;  

b. Migração para um plano não elegível a Promoção;  

c. Bloqueio ou suspensão do acesso.  

 9. Os Torpedos promocionais somente poderão ser utilizados na Rede TIM. O cliente 

deverá consultar o visor do seu aparelho para saber qual Rede está sendo utilizada no 

momento de envio do TIM Torpedo.  

10. É vedado ao CLIENTE utilizar os serviços da Promoção Infinity Torpedo 2014 para 

práticas que desrespeitem a lei, a moral e os bons costumes, tais como prejudicar 

membros da comunidade, obter acesso e informações de terceiros, enviar mensagens 

individuais e coletivas de SPAM de qualquer tipo e conteúdo.  

11. A TIM se reserva o direito de coibir o uso abusivo da Promoção.  

12. 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 

chamadas 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.   

13. A participação do Cliente nesta Promoção implica a aceitação total e irrestrita de 

todos os termos e condições deste Regulamento.  

14. Mais informações poderão ser obtidas no site www.tim.com.br ou *144 do seu 

celular TIM ou 1056.  

15. Esta é uma Promoção da TIM CELULAR S.A, prestadora do Serviço Móvel 

Pessoal - SMP.  


