
 

REGULAMENTO TIM LIBERTY WEB 

O plano TIM Liberty Web é composto por seis pacotes para utilização em computadores, notebooks ou 

tablets com as seguintes características.  

Pacote de dados 
Volume de 

dados 

Valor do 

Pacote 

Valor 

Promocional 

Liberty Web 1GB 1GB R$ 49,90 R$ 49,90 

Liberty Web 3GB 3GB R$ 97,90 R$ 69,90 

Liberty Web 6GB 6GB R$ 125,90 R$ 89,90 

Liberty Web 10GB 10GB R$ 167,90 R$ 119,90 

Liberty Web 20GB 20GB R$ 223,90 R$ 159,90 

Liberty Web 50GB 50GB R$ 279,90 R$ 199,90 

Nota: Os valores descritos (Valor promocional) estão em período promocional até a data de vigência do 

regulamento, após essa data o valor praticado será o valor normal do pacote (Valor do Pacote) 

 

1. PERÍODO DE ADESÃO AOS PLANOS 

Os Pacotes Liberty Web são válidos até 28/02/2017, sendo prorrogada a cada 30 dias, caso não haja 

publicação em contrário por parte da TIM. 

A gratuidade do serviço de compartilhamento estará válida até dia 28/02/2017, podendo ser prorrogada 

pela TIM. 

2. MECÂNICA DE DADOS: 

Para os pacotes de dados Pós Pago, a TIM oferece o serviço de compartilhamento de dados, ou seja, o 

cliente poderá compartilhar seu volume de dados com até 3 chips adicionais. Promocionalmente, não 

haverá nenhum custo adicional mensal para compartilhar o pacote de dados. A gratuidade do serviço de 

compartilhamento estará válida até dia 28/02/2017.  Após o período promocional, o valor cobrado por 

chip para compartilhar será de R$29,90 por mês, adicional ao valor da franquia contratada. Promoção 

válida até 28/02/2017, podendo ser prorrogada pela TIM. Para adquirir o compartilhamento, o cliente 

deve adquirir os chips adicionais em uma loja TIM ou ligando para o *144. Os valores para a aquisição 

dos chips na Loja serão cobrados normalmente. Abaixo tabela com os pacotes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pacote de dados 

Valor para 

Internet 

Compartilhada 

Valor promocional 

até 28/02/2017  

Quantidade de chips 

adicionais 

Liberty Web 1GB 

29,90/mês por chip 

adicional 

sem custo adicional 

pelo serviço de 

compartilhamento 

até 3 chips adicionais 

Liberty Web 3GB até 3 chips adicionais 

Liberty Web 6GB até 3 chips adicionais 

Liberty Web 10GB até 3 chips adicionais 

Liberty Web 20GB até 3 chips adicionais 

Liberty Web 50GB até 3 chips adicionais 

 

 Os Clientes contratam uma franquia de dados, conforme tabela acima. Caso ultrapasse a franquia 

contratada, o Cliente tem o acesso à internet interrompido, mas poderá prosseguir com sua navegação 

após escolher uma entre três opções que estarão disponíveis no Portal da TIM. Para o acesso ao Portal 

da TIM, basta abrir o navegador de seu dispositivo móvel.  

 1° Opção: Migração para um pacote superior.  

Neste caso o cliente irá contratar o pacote com a franquia imediatamente superior disponível. Apenas, no 

pacote Liberty Web 50GB, essa opção não estará disponível, pois não há opção superior de pacote. 

Tarifação: O Cliente pagará a pró rata, ou seja, o valor proporcional referente ao tempo de utilização do 

pacote atual  e  do  novo pacote contratado no mês de contratação /ativação. 

 2° Opção: Contratação de volume de dados adicional 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. No caso do pacote Liberty Web 1GB, a contratação será da mesma franquia de seu pacote e 

pelo mesmo valor.  Nos pacotes Liberty Web 3GB, Libery Web 6GB, Liberty Web 10GB, Liberty Web 

20GB e Liberty Web 50GB o cliente poderá contratar uma franquia adicional de 1GB pelo valor de 

R$49,90.  

A contratação da franquia adicional de 1GB 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. 

 3° Opção: Navegação na Velocidade Reduzida. 



 

Neste caso, o cliente continuará navegando de forma ilimitada, porém, com a velocidade reduzida para 

até 100kbps até o final do ciclo de cobrança, e não terá nenhum custo adicional. 

Caso o cliente não realize nenhuma ação no Portal TIM, seu acesso continuará interrompido até o 

próximo ciclo de cobrança. 

Quando o cliente que utiliza o serviço de compartilhamento de dados atingir a franquia contratada, todos 

os acessos dele terão à internet interrompida, mas poderão prosseguir com sua navegação quando o 

primeiro acesso escolher uma das três opções acima: migração para um pacote superior, contratação de 

volume de dados adicional para utilizar até o final do ciclo de cobrança ou optar pela navegação na 

velocidade reduzida. O link com o portal da TIM (wcad.tim.com.br) será enviado à todos os acessos 

desse cliente toda vez que ele atingir 80% e 100% da franquia contratada. O primeiro que optar pela 

migração para pacote superior ou pela recontratação da franquia adicional retomará a velocidade de 

todos os acessos, considerando o novo pacote; 

Observação 1: O cliente que contrata o plano de dados da TIM descrito neste documento não poderá 

efetuar chamadas de voz em seu plano. Caso o cliente deseje um plano para realizar chamadas de voz, 

este deverá contratar um dos planos de voz oferecidos pela TIM. 

Observação 2: Em uma estrutura de compartilhamento de dados, poderemos ter apenas um acesso de 

voz (smartphone). 

Observação 3: Caso o cliente possua dois ou mais planos da TIM em uma fatura unificada, ele deverá 

separar os acessos em faturas distintas para que possa ser tecnicamente possível o compartilhamento 

de dados no acesso que desejar. 

4.  MEIOS DE ATIVAÇÃO:  

Os clientes poderão adquirir seu plano, durante o Período Promocional, através de um dos meios 

especificados abaixo:  

 Lojas Próprias 

 Lojas Premium 

 Dealer 

 Small Retail 

 144 (canal de ativação disponível apenas para Clientes TIM) 

 

5. PLANOS ELEGÍVEIS: TIM Liberty WEB (Liberty Web 1GB, Liberty Web 3GB, Liberty Web 6GB, 

Liberty Web 10GB, Liberty Web 20GB e Liberty Web 50GB). Estes pacotes também são elegíveis ao 

compartilhamento de dados. 



 

O serviço de compartilhamento é elegível tanto para os clientes novos, quanto para os clientes que já 

possuem a oferta. 

6. VELOCIDADE DE CONEXÃO: 

A velocidade média de conexão disponível no acesso é de 1Mbps para download e 100Kbps para upload 

para navegação da Rede 3G. Para a Rede 4G, a velocidade de conexão média é de 5Mbps para 

download e 500kbps para upload. Para navegar na rede 4G, o cliente Liberty Web deverá possuir um 

modem ou tablet homologado para trafegar na frequência 4G no Brasil; TIMChip 4G; e estar em uma 

área de cobertura da rede 4G da TIM. 

 A velocidade de conexão de um cliente 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. 

 

7. REGRAS GERAIS: 

Após a ativação desta oferta, os clientes poderão usufruir do benefício a partir da primeira fatura. 

Durante o período em que o cliente estiver recebendo o desconto referente à Oferta Superdesconto TIM 

Pós e solicite migração para qualquer outro plano elegível da TIM, seu desconto será automaticamente 

ajustado para o valor referente ao novo plano e o tempo de benefício será reiniciado. A utilização do 

benefício é pessoal e intransferível.  

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 tarifas telefônicas pela Autoridade Federal 



 

competente, mudança na política econômica, ou qualquer fato que torne excessivamente onerosa a 

Oferta, poderá a TIM, mediante publicação em periódico de grande circulação, revogar a presente 

Oferta. 

Considera-se uso indevido do benefício quaisquer dos itens abaixo: Comercialização de 

minutos/serviços. Utilização de equipamentos como GSM Box, Black Box e equipamentos similares. Uso 

estático (sem mobilidade) do aparelho celular em cerca de 60% do tráfego originado pelo Cliente e 

recebimento de ligações em proporção inferior a 33% do volume originado, por mês, desde que 

associado a algum dos itens acima. 

O presente regulamento é válido em todo o Brasil. 

 


