
 

 

 REGULAMENTO LIBERTY WEB SMART - UTILIZAÇÃO AVULSA DOS 
SERVIÇOS DE INTERNET NO CELULAR DA TIM 

 

Esse termo trata das regras para utilização avulsa dos serviços destinados ao acesso à Internet pelo celular através 

de conexões de dados denominados TIM Connect Fast, TIM Wap Fast, TIM w-VPN e Streaming. A utilização avulsa 

ocorre quando o cliente faz uso do serviço, mas sem ter um pacote de dados ativado para seu acesso móvel. 

 

1.MECÂNICA DE TARIFAÇÃO 
 

A utilização avulsa dos serviços de acesso à Internet, doravante identificada como Liberty Web Smart, está sujeita à 

Tarifação Fixa de Uso de Internet no Celular, no valor de R$ 29,90. Este valor será cobrado uma única vez após a 

primeira conexão realizada dentro de cada período de cobrança da fatura do cliente.  

Os primeiros cinquenta Kilobytes consumidos no período de cobrança do cliente serão cobrados 

proporcionalmente ao valor da Tarifa Fixa de Uso de Internet no Celular. A partir do consumo de cinquenta 

Kilobytes em diante, será cobrado o valor de R$ 29,90, independente do consumo do cliente no relativo período de 

cobrança.  

  

 

2. MECÂNICA DE DADOS: 
 

O preço de R$29,90 garantirá acesso à Internet dentro do período de cobrança, através da concessão de um 
volume de 300MB na velocidade na Rede 3G  de até 1 Mbps para download e até 100kbps para upload. Na Rede 4G 
a velocidade será de até 5Mbps para download e 500Kbps para upload.  
 

Na oferta Liberty Web Smart, o Cliente recebe uma franquia de dados de 300MB. Caso ultrapasse esse volume de 

dados, a velocidade de conexão será reduzida para 100 kbps até o próximo mês subsequente. No início no novo 

ciclo de cobrança, a velocidade é restabelecida automaticamente. 

No entanto, caso o cliente queira retomar sua velocidade de forma antecipada dentro do ciclo, ele poderá acessar 

o link para o Portal TIM, que ele receberá junto aos SMS de informação de consumo. 

 

No SMS informativo de consumo de 80%da franquia, a opção do cliente será: 

 Migração para um pacote superior:  

Neste caso o cliente irá contratar o pacote com a franquia imediatamente superior disponível. A franquia 

imediatamente superior a essa oferta é o Liberty Web 600MB que possui 600MB em volume de dados por um valor 

mensal de R$34,90.  



 

 

 Tarifação: O Cliente pagará a pró rata, ou seja, o valor proporcional referente ao pacote atual  e o novo 

pacote contratado. 

 

No SMS informativo de consumo de 100%da franquia, o cliente terá duas opções: 

 1° Opção: Migração para um pacote superior.  

Neste caso o cliente irá contratar o pacote com a franquia imediatamente superior disponível. A franquia 

imediatamente superior a essa oferta é o Liberty Web 600MB que possui 600MB em volume de dados por um valor 

mensal de R$34,90.  

Tarifação: O Cliente pagará a pró rata, ou seja, o valor proporcional referente ao pacote atual  e o novo pacote 

contratado. 

 2° Opção: Contratação de volume de dados adicional  de 300MB para utilizar até o final do ciclo de 

cobrança. 

Neste caso, o cliente irá contratar uma franquia adicional para navegação dentro de seu ciclo de cobrança. A 

contratação da franquia adicional será limitada a três por ciclo de cobrança.  

Tarifação: O Cliente pagará o valor mensal do seu pacote de internet mais o valor referente ao volume de dados 

extra contratado. 

 

Caso o cliente não realize nenhuma ação no Portal TIM, ele continuará navegando na velocidade reduzida de até 

100 kbps até o próximo ciclo de cobrança. 

 

Será considerada qualquer forma de utilização dos serviços de acesso a dados no celular, incluindo navegação na 

Internet, utilização de aplicativos com conectividade; envio e recebimento de e-mails; sincronizações; atualizações 

de softwares e conexões involuntárias geradas por determinados modelos de aparelhos, principalmente aparelhos 

smartphones; entre outras.  

 

Caso não deseje sofrer tarifação de Internet, o Cliente poderá desativar o serviço de dados em seu próprio 

aparelho, ou recorrer a Central de Relacionamento com o cliente para bloqueio dos serviços de dados (TIM 

Connect Fast, TIM w-VPN e TIM Wap Fast) através do número *144.  

 

O Liberty Web Smart e sua Tarifação Fixa de Uso de Internet no Celular referem-se exclusivamente à transmissão 

de dados a partir do aparelho celular, ou seja, não serão permitidas conexões realizadas a partir da utilização do 

aparelho celular como modem, nem a utilização do TIM Chip em modens, tablets, ou outros dispositivos que se 

conectem à Internet. Para o uso de transmissão de dados com outros tipos de dispositivo, como tablets, modens, 

computadores ou laptops, o cliente deverá ativar um pacote ou oferta específicos para estas finalidades.  
 



 

 

3. VIGÊNCIA DA OFERTA 

 

 O Liberty Web Smart, com a Tarifação Fixa de Uso de Internet no Celular, é uma mecânica promocional válida de 

14/02/2014 a 15/06/2014 para os seguintes planos Pós-Pagos Pessoa Física: TIM Liberty, TIM Liberty+50, TIM 

Liberty+100, TIM Liberty+200, TIM Liberty+400, TIM Liberty+800, Infinity Zero, Infinity 30, 45, 60, 80, 120, 160, 300, 

600 e 1000  

 

4. REGRAS GERAIS 

A Tarifação Fixa de Uso de Internet no Celular é válida apenas no território nacional com cobertura TIM. O tráfego 

realizado em roaming internacional será cobrado separadamente.  
 

 

Clientes Pessoa Jurídica: Entre em contato com a TIM ou com o seu consultor de vendas para saber se sua empresa 

é elegível a esta oferta.  

A velocidade de conexão disponível na Rede 3G é de até 1Mbps para download e até 100kbps para upload. Na 

Rede 4G a velocidade é de até 5 Mbps para download e 500Kbps para upload. A velocidade de conexão pode ter 

oscilações e variações conforme condições topográficas e/ou climáticas, velocidade de movimento, distância que o 

cliente se encontrar da Estação Rádio Base (ERB), número de clientes associados à mesma Estação Rádio Base, do 

modem/aparelho usado na conexão, das aplicações utilizadas e dos sites de conteúdo e informação que estão 

sendo acessados, além de outros fatores externos que porventura venham a interferir no sinal.  

 

A TIM não se responsabiliza pelas diferenças de velocidades ocorridas em razão de fatores externos, bem como por 

serviços contratados diretamente nas páginas de destino na Internet.  

 

A finalidade do serviço de dados não é a de servir como conexão em tempo integral à Internet.  

 

O cliente manifesta concordância com o fato de que não está autorizada a utilização dos serviços de dados de 

qualquer forma, ou por qualquer meio, que venha a impactar negativamente o funcionamento da rede de 

comunicação da TIM, ou ainda que cause qualquer efeito adverso no nível do serviço prestado pela TIM aos demais 

clientes.  

 

Neste sentido, caso a TIM constate que a utilização dos mencionados serviços, pelo cliente, desrespeita as 

premissas e condições ora estabelecidas, reserva-se o direito de limitar a capacidade de envio de dados do cliente 

ou rescindir o presente termo, com prévio aviso. 

 

 

 

 


