
TERMOS E CONDIÇÕES DE USO – ESPECÍFICO PARA ASSINATURA DO “INGLES MAGICO” PELOS 
CLIENTES TIM 

 
Estes Termos e Condições de Uso são aplicáveis aos clientes do Serviço Móvel Pessoal (SMP) da TIM S.A, 
empresa inscrita no CNPJ nº 02.421.421/0231-62, denominada simplesmente TIM e contratantes do 
serviço “INGLES MAGICO” (o “Serviço”). 
Ao acessar e começar a utilização do serviço, o cliente TIM aceita os termos e condições de uso do 
Serviço. 

 

I – Descrição do Serviço 
 

O Inglês mágico é um serviço que oferece uma experiência completa de aprendizagem de inglês para 
crianças, com níveis para iniciantes e muito mais! Seu filho pode escolher seus filmes da Disney 
preferidos, e aprender inglês, com a Elsa, a Moana e até mesmo com o Relâmpago McQueen! 
O serviço apresenta vídeos interativos com atividades divertidas para praticar. Cada história é dividida 
em diversas partes de ensino para um aprendizado do idioma mais fácil e intuitivo. 
Cada um dos incríveis filmes da Disney ganha vida com nossa simpática contadora de histórias, que 
envolve as crianças com as histórias que elas conhecem, ao mesmo tempo em que ensina inglês de forma 
pessoal e interativa. 
Ao contratar o Serviço serão aplicáveis os preços e condições estabelecidas nestes Termos de Uso para 
Clientes TIM. 
A sua assinatura será renovada automaticamente. 

II - Valor do Serviço: 

Ao contratar o Serviço a cobrança da sua assinatura será automática e realizada: (a) em sua conta da 
TIM, ou (b) mediante desconto de seus  créditos. 

 

Nome da Oferta Preço (R$) Frequência 

Ingles Magico R$ 5,99 Semanal 

Ingles Magico R$ 16,99 Mensal 

 

III - Contratação e cancelamento: 
 

1. Para contratar o Serviço, o cliente deve enviar uma mensagem SMS do seu celular com a palavra “IM” 
(assinatura semanal) ou “IMM” (assinatura mensal) para o número “50505”. Em seguida o cliente 
receberá uma mensagem para confirmar a assinatura e deverá responder à mensagem com a 
palavra SIM. O serviço pode ser contratado também por outros canais disponibilizados pela TIM. 

 

2. O Cliente não deve possuir débito (valor vencido e não pago) junto a TIM no momento da 
contratação do Serviço. 

 
3. A contração do Serviço será realizada por meio do dispositivo móvel que tenha conexão com a TIM. 

Assim, a TIM não se responsabiliza e/ou realiza qualquer confirmação da identidade daquele que 
está em posse do dispositivo móvel da TIM e realiza a solicitação da assinatura do Serviço. 

 
4. Para cancelar a assinatura do Serviço, o cliente TIM deverá enviar uma mensagem SMS com a 

palavra SAIR para o número “50505”. 
 

5. Se, por qualquer motivo, o Cliente TIM cancelar seu contrato com a TIM ou a sua assinatura deste 
Serviço durante o prazo de vigência do seu contrato junto à TIM, o Cliente não terá direito à 



devolução e/ou restituição dos já efetivamente valores pagos pelo Serviço. 
 

 

IV - Exclusão de garantias e de responsabilidade 
 

1. Em decorrência de questões operacionais, de terceirização de serviços, o Serviço está sujeito a 
eventuais problemas de interrupção, falha técnica, ou indisponibilidade de funcionamento 
temporário. Quando for razoavelmente possível, o Serviço informará previamente as interrupções 
do funcionamento aos seus usuários. 

 

2. A TIM se exime, com toda a extensão permitida pelo ordenamento jurídico, de qualquer 
responsabilidade pelos conteúdos disponibilizados no Serviço, pelos danos e prejuízos de toda 
natureza que possam decorrer da falta de disponibilidade ou de continuidade do funcionamento do 
Serviço, à defraude da utilidade que os usuários possam ter atribuído ao Serviço, à eventual falha 
do Serviço e, em particular, ainda que não de modo exclusivo, às falhas de acesso às distintas 
páginas web e/ou aplicativo móvel que compõem ou em que se prestam o Serviço. 

 

V - Disposições Gerais 

 
1. Estes Termos de Uso para Clientes TIM são celebrados por tempo indeterminado. 

 
2. Fica facultado à TIM rever os termos, condições e valores deste Termos e Condições de Uso, bem 

como suspender ou cancelar o serviço, mediante comunicação prévia de 30 dias. 

 

3. Ao aderir ao serviço, o cliente autoriza expressamente o recebimento de comunicações relacionadas 

ao mesmo, via SMS, e-mail, Push Notification no App e outros, pela TIM e demais empresas 

envolvidas na sua prestação. 

 
4. É de sua inteira responsabilidade: 
 

a) providenciar o seu próprio acesso à Internet e pagar todas as taxas de Serviço eventualmente 
cobradas por terceiros com relação a tal acesso; 

 
b) providenciar todo o equipamento necessário para efetuar sua conexão à Internet, incluindo, mas 

não se limitando, a um computador, smartphone e/ou modem; 
 

c) efetuar seu próprio cadastro no site ou celular, responsabilizando-se pela correção e veracidade 
dos dados informados, assim como pela guarda de sua senha de acesso; 

 
d) manter o ambiente de seu computador e/ou smartphone seguro, com uso de ferramentas 

disponíveis como antivírus e firewall, entre outras, atualizadas, de modo a contribuir na prevenção 
de riscos eletrônicos do seu lado. 

 
5. Eventuais divergências serão dirimidas perante o foro do seu domicílio. 


