
Sumário do Serviço 

TIM RADAR 2.0  

Agora você fica por dentro  
de todos os detalhes  
da sua oferta 

O TIM Radar 2.0 permitirá que o 
administrador/contratante do serviço 
monitore a posição aproximada dos 
aparelhos celulares de sua empresa, 
podendo visualizá-los em um mapa acessível 
via Web Browser, de forma fácil e segura. 

Mecânica da Oferta: 
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2 O tráfego de dados gerado pelo aplicativo 
TIM Radar 2.0 é gratuito dentro da rede da 
TIM no Brasil. 

Envio de SMS ilimitado via web para os 
usuários cadastrados. 

Visualização do nível de bateria dos usuários 
cadastrados. 

Identificação de desligamentos voluntários. 
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Sumário do Serviço 

IMPORTANTE: 
Os valores cobrados poderão ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados da data do lançamento 
comercial do serviço, ou na menor periodicidade permitida em lei, de acordo com a variação do IGP-DI no 
período ou outro que venha a substituí-lo. 
 

Plano / Pacote / 
Serviço 

TIM Radar 2.0 

Preço com desconto 

R$9,90 

Valor do serviço por usuário (acesso): 

Vigência: 

O serviço TIM Radar 2.0 é válido para contratações realizadas até 31/12/2016, podendo ser cancelado a qualquer 
momento, sem a aplicação de multa. As assinaturas mensais do serviço TIM Radar 2.0 são válidas por 24 meses.  
 

Habilitação do serviço: 

A habilitação do serviço ocorrerá após o período máximo de 4 dias a partir da solicitação do cliente via canais de 
venda. 
Após a solicitação de ativação do serviço, o administrador receberá no e-mail cadastrado nos sistemas da TIM, 
um e-mail de boas-vindas com as instruções necessárias para acessar o serviço. 

Cobrança: 

Feita através da conta TIM da sua empresa. 

Prazo de Permanência: 

Elegibilidade: 

O TIM Radar 2.0  é válido para:  
 
• Clientes Liberty Empresa  
• Clientes Tarifa Flat 
• Clientes Liberty Web  
• Clientes Liberty Web Empresa 

A oferta TIM Radar 2.0 não possui fidelização. 

Restrições à utilização do serviço: 

Para o correto funcionamento do serviço, o cliente deverá se atentar à necessidade de uso de um pacote de dados 
ou compatibilidade dos aparelhos em relação ao serviço, os quais estão listados no site 
www.tim.com.br/empresas. 


