
 

REGULAMENTO INFINITY/LIBERTY TORCEDOR  

  

Neste regulamento a palavra-chave chip TORCEDOR refere-se ao produto 

TIMChip Infinity Pré do Atlético Mineiro, Bahia, Cruzeiro, Corinthians, 

Flamengo, Grêmio, Internacional, Náutico, Palmeiras, Santa Cruz, São 

Paulo, Sport, Vasco e Vitória apenas disponíveis com novas linhas. A 

palavra oferta Torcedor refere-se ao produto ativado por clientes da base 

nos planos elegíveis (Infinity Pré, Infinity Pré Portabilidade, Infinity 

Controle, Infinity Controle Portabilidade, Liberty +50, +100, +200, +400, 

+800 e Liberty Controle Express). 

Clientes pessoa física ao ativarem o plano pré-pago Infinity Pré através 

dos chips TORCEDOR terão a oferta ativada automaticamente após a 

ativação de sua linha e começarão a receber em até 48 (quarenta e oito) 

horas, conteúdos referentes a seus times de futebol gratuitamente: Canal 

de Noticias SMS TIM Esportes, hino do clube e papel de parede com escudo 

do clube. Estes benefícios são sujeitos a compatibilidade do serviço com o 

aparelho de celular do usuário.  

Ao ativar o chip TORCEDOR ou a oferta Torcedor, o cliente aceita 

automaticamente o recebimento de mensagens gratuitas, com os 

benefícios de conteúdo.  

Clientes da base de planos elegíveis (Infinity Pré, Infinity Pré 

Portabilidade, Infinity Controle, Infinity Controle Portabilidade, Liberty 

+50, +100, +200, +400, +800 e Liberty Controle Express) podem ativar a 

oferta Torcedor ligando para a URA respectiva ao seu plano, através do 

*144 ou *222. Após a ativação os clientes começarão a receber em até 48 

(quarenta e oito) horas, conteúdos referentes a seus times de futebol 

gratuitamente: Canal de Noticias SMS TIM Esportes, hino do clube e papel 

de parede com escudo do clube. Estes benefícios são sujeitos a 

compatibilidade do serviço com o aparelho de celular do usuário.  

 

  

1. PERÍODO DE ADESÃO  

20 de junho de 2011 a 30 de dezembro de 2014.  

  

2. SOBRE O BENEFÍCIO  

2.1 TIM Esportes - O TIM Esportes é um serviço de assinatura no celular. 

Trata-se de um canal de noticias via SMS para todos os usuários de 

telefonia móvel da operadora TIM do Brasil. Direcionado para os amantes 

do esporte, o TIM Esportes oferece conteúdo de notícias SMS e vídeos (Se 

o aparelho não for compatível com o conteúdo solicitado, não haverá 

entrega do conteúdo de download) dos times de futebol. O usuário 

receberá todos os dias notícias via SMS atualizadas que o permitem ficar 

por dentro dos principais acontecimentos do seu time. O usuário poderá 

participar de promoções, receber alerta de gols, noticias e vídeos. Para 

participar do TIM Esportes, o usuário deverá dispor de um telefone celular 

que suporte o conteúdo disponibilizado. Os conteúdos serão enviados 

diariamente, em todos os dias da semana para cada um dos usuários, 

seguindo as descrições abaixo:  

2.1.1 SMS principal com conteúdo específico do time (1 a 3 mensagens por 

dia, em função da relevância do conteúdo, mais as mensagens 

relacionadas aos jogos do time assinado).  

2.1.2 SMS com link para o download do conteúdo multimídia específico da 

categoria assinada. Esta entrega depende da disponibilidade de conteúdo 

para o time escolhido. O tráfego de dados necessário para o download do 

vídeo dos gols será cobrado de acordo com o perfil do plano do Cliente. 

2.1.3 SMS com escalação e alerta de gols do time assinado (variando em 

função dos gols durante a partida).  



 

 
O horário do envio poderá variar em função da necessidade pontual de 

algum canal.  

As mensagens de texto serão enviadas diariamente para cada canal em 

função do conteúdo selecionado no momento da assinatura. O horário de 

envio poderá variar no caso de “breaking news” (plantão), ou seja, 

notícias que necessitem de um disparo fora do horário comum. Um 

exemplo disso são os disparos de mensagens com os resultados do jogo do 

time selecionado, que serão enviados nos dias em que houver partidas.  

Downloads - As mensagens de texto com o link para o download do 

conteúdo multimídia específico serão enviadas em função do conteúdo 

selecionado no momento da assinatura.  

Ao clicar no link, o usuário será direcionado a um wapsite de confirmação 

do download com as informações do conteúdo como nome, tamanho e 

custo do tráfego de dados.  

Esse download ficará disponível na plataforma por até 3 dias. Dessa forma, 

um usuário poderá optar por baixar o conteúdo oferecido no dia, em um 

prazo de até 3 dias. Depois desse período, o conteúdo não estará mais 

disponível para download no WAP.  

Gol a Gol - Canal vinculado à assinatura de determinadas categorias, no 

qual as mensagens de texto com os alertas em tempo real de início da 

partida, intervalo de jogo, término da partida e gols, se ocorrerem, serão 

enviadas eventualmente para cada canal em, função do time selecionado 

no momento da assinatura. Logo, existirão alguns canais que não 

receberão esse conteúdo.  

Como as partidas de futebol não possuem horários pré-definidos, esse 

canal será tratado como “breaking news”.    

Tarifação – Para os clientes com planos elegíveis, que ativaram a oferta ou 

compraram e ativaram o Tim chip Torcedor, o serviço é concedido 

gratuitamente para a escolha de apenas um dos quatorze times 

disponibilizados: Atlético Mineiro, Bahia, Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, 

Grêmio, Internacional, Náutico, Palmeiras, Santa Cruz, São Paulo, Sport, 

Vasco ou Vitória. 

Regulamento completo do TIM Esportes em http://www.tim.com.br  

 2.2 Hino - Hino para cliente baixar e colocar como toque ou musica no 

celular. É concedido apenas um toque ou música como benefício gratuito, 

de acordo com a compatibilidade do aparelho do cliente. O download é 

gratuito e o cliente também não paga nada pelo tráfego de dados.  

2.3 Papel de parede - Imagem do escudo do clube para personalizar a tela 

do celular. É concedido apenas um modelo como benefício gratuito. O 

download é gratuito e o cliente também não paga nada pelo tráfego de 

dados.  

2.4 É necessário que o cliente tenha créditos de recarga ativos e válidos 

para utilizar os beneficios promocionais do Infinity  Torcedor.  

2.5 Na compra do Tim Chip Infinity Torcedor, ou na ativação da oferta 

Torcedor via Ura, o cliente ganhará, por 1 mês grátis, o som de chamada 

com o hino do seu clube do coração. Após o período grátis, ele pode ativar 

o serviço e continuar com o Som de Chamada pagando apenas R$ 

1,99/som + 1,99/serviço mensalmente.  

 

3. MEIOS DE ATIVAÇÃO  

Todos os clientes que ativarem os chips TORCEDOR ou a Oferta Torcedor 

receberão automaticamente o benefício TIM Esportes.  

Para fazer o download do hino e do papel de parede oferecidos 

gratuitamente, o cliente deverá acessar o link que será enviado através de 

mensagem de texto. O envio das mensagens portadoras dos links para 

acesso aos conteúdos gratuitos será feito pela TIM diretamente para o 

Cliente e poderá levar até 7 dias para o Cliente receber, após a ativação da 



 

 
linha ou contratação da oferta. Alternativamente, o cliente poderá solicitar 

gratuitamente o reenvio desta mensagem-convite enviando um SMS com a 

palavra PAPEL + nome do time, para o número 750 para baixar o papel de 

parede (ex. PAPEL FLAMENGO para 750) e um SMS com o nome do time 

para o mesmo número para baixar o hino (Ex: FLAMENGO para 750).  

Para ativar a Oferta Torcedor, os clientes devem ligar para *144 ou *222. 

Para trocar o time ativado, os clientes devem possuir crédito ativo e ligar 

para *144 e solicitar a troca para o atendimento humano. A troca será feita 

gratuitamente. 

 

 4. PLANOS ELEGÍVEIS  

Chips Torcedor: Plano Infinity Pré Torcedor  

Oferta Torcedor: Planos Infinity Pré, Infinity Pré Portabilidade, Infinity 

Controle, Infinity Controle portabilidade, Liberty (+50, +100, +200, +400, 

+800) e Liberty Controle Express 

 

 5. TAXA DE ADESÃO : não será cobrada taxa de adesão.  

 6. MANUTENÇÃO  

O período de duração da oferta é de um ano a partir da data de adesão 

(caso tenha ativado pela URA) ou da ativação da linha (caso tenha 

comprado um chip torcedor), após esse prazo o cliente deverá renovar a 

oferta. A TIM poderá renovar a oferta automaticamente, mas não poderá 

ativar a oferta automaticamente caso o cliente tenha cancelado a Oferta 

Torcedor.   

Caso a TIM identifique irregularidades na utilização do benefício ou não 

cumprimento dos termos e condições deste regulamento, a mesma se 

reserva o direito de excluir definitivamente o cliente do benefício 

promocional.  

 7. CANCELAMENTO  

Caso o cliente decida cancelar o recebimento das mensagens gratuitas 

sobre seu time (TIM Esportes), ele deverá enviar uma mensagem SMS com 

a palavra SAIR para o número 2014. Para cancelar a oferta 

definitivamente, ele deverá ligar para *144 para solicitar a desativação da 

Oferta. 

 


