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Regulamento da Promoção TIM IPhone 
 

 
A “Promoção TIM IPhone” é destinada aos clientes dos Planos TIM 40 e TIM 80, em todo o Brasil e 
oferece aos Participantes um pacote promocional mensal, conforme tabela abaixo, durante 12 meses 
a partir da data de adesão.  
 

Pacotes 
Promocionais 

Valores 
promocionais 

praticados/Mensal*
Minutos Locais SMS  Dados 

  TIM-TIM TIM-Outros 
e Fixo TIM-TIM TIM-

Outros   

Pacote TIM iPhone 
100 R$ 93,00  80 min 20 min 40 10 200 MB 

Pacote TIM iPhone 
150 R$ 139,00  120 min 30 min 40 10 250 MB 

Pacote TIM iPhone 
200 R$ 169,00  160 min 40 min 80 20 500 MB 

Pacote TIM iPhone 
400 R$ 259,00  320 min 80 min 160 40 1 GB 

Pacote TIM iPhone 
500 R$ 299,00  400 min 100 min 200 50 1 GB 

 
A Promoção é válida para clientes dos planos TIM 40 e TIM 80, de todos os estados do Brasil e do 
Distrito Federal. 
    
1. PERÍODO DE ADESÃO À PROMOÇÃO: 
 
O período de adesão à Promoção é de 12/12/2008 a 31/01/2009 (“Período Promocional”). 
 

2. MEIO DE ATIVAÇÃO: 
 
Todos os Clientes  devem adquirir a promoção, obrigatoriamente, durante o Período Promocional, 
pelos meios especificado abaixo: 
 
a) Lojas TIM  
 
O Cliente deverá no ato de contratação do Pacote Promocional escolhido, como  condição 
imprescindível para aquisição da Promoção, dar o aceite ao débito automático, conforme listagem de 
bancos conveniados, através do correto preenchimento e assinatura do “Termo de Autorização para 
Débito em Conta”. 
 
3. PLANOS ELEGÍVEIS: 

 
Planos TIM 40 e TIM 80 
 
 
4. MECÂNICA PROMOCIONAL 

 
Para aderir à Promoção, o cliente de um dos planos elegíveis, deverá contratar a Promoção através 
do meio disponível, conforme item 2, até 31/01/2009. Ciente que para tal deverá aderir à concessão 
ao Débito Automático em Conta, conforme listagem de bancos conveniados, durante todo o período 
promocional. 
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Constatado o cancelamento do Débito Automático em Conta, o Cliente se tornará inapto e perderá o 
direito a continuidade dos benefícios da Promoção.   

 
 
 
4.3. CONCESSÃO DOS MINUTOS PROMOCIONAIS DOS PLANOS PÓS-PAGOS:  
 
Minutos Locais: os clientes participantes receberão pacotes promocionais conforme descritos 
abaixo, durante 12 meses a partir da adesão.  
 

Pacotes 
Promocionais 

Valores 
promocionais 

praticados/Mensal*
Minutos Locais SMS  Dados 

  TIM-TIM TIM-Outros 
e Fixo TIM-TIM TIM-

Outros   

Pacote TIM iPhone 
100 R$ 93,00  80 min 20 min 40 10 200 MB 

Pacote TIM iPhone 
150 R$ 139,00  120 min 30 min 40 10 250 MB 

Pacote TIM iPhone 
200 R$ 169,00  160 min 40 min 80 20 500 MB 

Pacote TIM iPhone 
400 R$ 259,00  320 min 80 min 160 40 1 GB 

Pacote TIM iPhone 
500 R$ 299,00  400 min 100 min 200 50 1 GB 

 
Os minutos não utilizados no ciclo anterior serão automaticamente extintos e não reaproveitados 
para o ciclo seguinte. 
 
Para receber os minutos promocionais, os Participantes devem aderir ao débito em conta, conforme 
listagem de bancos conveniados, durante todo o período de concessão do benefício desta 
Promoção. 
 
 
4.5. CUMULATIVIDADE DE PROMOÇÕES 
 
Os clientes desta promoção não são elegíveis à outras promoções da TIM. 
 
 
5. EXCLUSÃO DA PROMOÇÃO: 
 
O Cliente participante será excluído da Promoção e, desta forma, perderá o direito aos minutos 
promocionais, nos seguintes casos: 

 
a. Cancelamento do Plano de Serviço ao qual está vinculado; 
 
b. Se o Cliente Participante cancelar o Débito Automático em Conta; 

 
c. Migração do Cliente Participante para qualquer plano diferente daquele que possuía à 

época da adesão à promoção; 
 

d. Caso a TIM identifique irregularidades na utilização da promoção ou não cumprimento 
dos termos e condições deste regulameto, a mesma se reserva o direito de excluir 
definitivamente o cliente participante da promoção. 
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6.  REGRAS GERAIS: 
 
6.5  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 ou qualquer fato que torne excessivamente onerosa a promoção, poderá a TIM, 
mediante publicação em periódico de grande circulação, revogar a presente Promoção. 
 
6.6 A participação na promoção é limitada a 100.000 (cem mil) adesões.  
 
6.7 A adesão do Participante a esta Promoção implica o conhecimento e aceitação de  todos os 
termos e condições deste Regulamento. 
 
6.8 Os minutos ou créditos promocionais poderão ser utilizados quando o participante estiver em 

roaming (fora da sua área de registro) dentro da Rede TIM GSM. 
 
6.9 Para a disponibilidade de cobertura da tecnologia 3G, consulte www.tim.com.br ou nos 
pontos de venda da TIM.  
  
6.10 A velocidade disponível no acesso 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 associado à mesma Estação Rádio Base, do 
modem 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.  
 
6.11 A TIM também 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; aquisição ou problemas em Aplicativos ou Softwares utilizados pelo Cliente no Aparelho, 
entre outros. 
 
6.12 Casos omissos serão decidos a exclusivo critério da TIM sendo sua decisão soberana e 
irrecorrível. 
 
Mais informações no site www.tim.com.br, *144 ou 0800 741 4141 
 

http://www.xxxxxxxxxxxxx/

