
 

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO INFINITY PÓS 
 
Clientes, pessoa física, que aderirem aos planos pós-pagos Infinity 30, 45, 60, 80, 120, 160, 300, 600, 1000, estarão 
aderindo automaticamente à promoção Infinity Pós.  
 
Os Clientes destes planos serão descontados apenas pelo primeiro minuto das chamadas locais para números TIM 
(Fixo ou Móvel), independente da duração da chamada, enquanto tiverem minutos disponíveis no pacote do plano 
contratado. As chamadas locais realizadas para outras operadoras serão tarifadas de acordo com a duração total 
da chamada. Promocionalmente, para os planos Infinity 30, 45, 60, 80, 120, 160, 300, 600, 1000, mesmo após o 
término do pacote de minutos do plano Infinity Pós contratado, o Cliente também terá direito ao benefício Infinity, 
pagando apenas o primeiro minuto da ligação local para números TIM, conforme os valores vigentes para seu 
plano.  
 

       O presente regulamento é válido em todo o Brasil. 
 

1. Período de adesão à promoção:  
A promoção é válida para Clientes que aderirem aos Planos Infinity 30, 45, 60, 80, 120, 160, 300, 600, 1000 até 
30/06/2011. 
 

2. Meio de ativação: Todos os clientes que aderirem aos Planos Infinity Pós estão automaticamente aderindo à 
Promoção Infinity Pós.  
 

3. Planos elegíveis: 
 

3.1. Planos Pós-pagos Alternativos de Serviço nº  035 a 042, 048 e 049/PÓS/SMP/TIM Celular S.A - 
SP/RJ/ES/PA/MA/AM/AP/RR/PE/AL/PI/CE/RN/PB/MG/BA/SE, n° 032  039, 045 e 046/PÓS/SMP/TIM Celular S.A. - 
AC/DF/MT/TO/GO/MS/RO/RS/PR/SC , denominados comercialmente Infinity 30, 45, 60, 80, 120, 160, 300, 600, 
1000, respectivamente. 

  
 

4. Manutenção:  
Para se manter na promoção, os clientes dos planos Infinity Pós devem se manter ativos e adimplentes. Os 
clientes perderão definitivamente a promoção nos casos de cancelamento do plano, migração para qualquer 
outro plano de serviço ou troca de titularidade ou da área de registro fora do período de validade da oferta. 
 

Caso a TIM identifique irregularidades na utilização da promoção ou não cumprimento dos termos e condições 
deste regulamento, a mesma se reserva o direito de excluir definitivamente o cliente participante da 
promoção. 
 

5. Sobre os benefícios:  

5.1 Chamadas locais com mecânica de tarifação Infinity 

Clientes ativados nos Planos Infinity 30, 45, 60, 80, 120, 160, 300, 600 e 1000, serão descontados apenas pelo 
primeiro minuto das chamadas locais para números TIM (Fixo ou Móvel). Promocionalmente o benefício será 
aplicado para chamadas de qualquer duração, não havendo restrição aos 10 primeiros minutos das chamadas 
elegíveis. As chamadas locais realizadas para outras operadoras serão tarifadas de acordo com os preços 
vigentes para cada plano, em função da duração total das chamadas. 

Em caráter promocional, mesmo após o término do pacote de minutos dos planos Infinity 30, 45, 60, 80, 120, 
160, 300, 600 e 1000, o Cliente também terá direito ao benefício Infinity, pagando apenas o primeiro da ligação 
local para números TIM, conforme os valores vigentes para seu plano. 

Os benefícios destes planos não se aplicam a chamadas recebidas a cobrar. 
 

O benefício promocional é válido a partir de 31/05/2009 até 20/07/2019. 
 

 

5.2 Pacote de mensagens 
 

Para os planos Infinity 60, 80, 120, 160, 300, 600 e 1000, esta oferta também inclui um pacote mensal gratuito 
de mensagens, válido para envio de Torpedos para números nacionais de qualquer operadora, sendo 30 
(trinta) mensagens para o Infinity 60; 30 (trinta) mensagens para o Infinity 80; 60 (sessenta) mensagens para o 
Infinity 120; 60 (sessenta) mensagens para o Infinity 180; 100 (cem) mensagens para o Infinity 300; 100 (cem) 
mensagens para o Infinity 600 e 100 (cem) mensagens para o Infinity 1000.  
 



 

Os torpedos enviados serão descontados integralmente do pacote de mensagens de cada plano. Caso o 
cliente ultrapasse o limite de mensagens contempladas no pacote de cada plano, ele será tarifado 
individualmente por cada mensagem excedente ao pacote, conforme preço dos planos. Se o cliente possuir 
um plano que não tenha pacote de mensagens, cada mensagem que for enviada será tarifada integralmente, 
conforme preços  dos planos. 

 
6. Pagamento: 
6.1 O pagamento da oferta será em fatura mensal, onde serão descritos: 

6.1.1 Franquia da oferta; 
6.1.2 Demais despesas com serviços não incluídos nos benefícios da Oferta; 
6.1.3 Pacotes de serviços adicionais à oferta, caso haja.  
6.1.4 Valor da assinatura sem franquia. 

6.2  O valor da assinatura sem franquia incluída corresponde ao valor a ser cobrado do Cliente desta oferta com 
periodicidade mensal para ter ao seu dispor o SMP sem contemplar qualquer benefício de minutos ou de qualquer 
outra natureza. 
 
7. Considera-se uso indevido do beneficio 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. 

 
8. Cumulatividade:  

8.1 O cliente deverá acessar o site da TIM, www.tim.com.br e verificar quais promoções estão disponíveis para 
contratação no seu plano. 

8.2 Os Planos Infinity Pós não são elegíveis às Promoções cujas datas de lançamento sejam anteriores a data 
de lançamento do plano (31/05/2009).  

 
9. A participação do cliente nesta promoção implica a aceitação total e irrestrita de todos os termos e condições 
deste regulamento. 
  
10. 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 promoção, poderá a TIM, mediante publicação 
em periódico de grande circulação, revogar a presente Promoção. 
 
Para mais informações sobre os serviços que a TIM disponibiliza e seus respectivos preços ligue *144 do seu TIM ou 
1056 de qualquer telefone ou consulte em www.tim.com.br. Deficientes auditivos e de fala, liguem para o 0800 741 
2580 via telefone fixo com TDD. 

 

http://www.tim.com.br/

