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Termos e Condições 

TIM Tô Aqui 

                                                                                              

                                                               -                         

compartilhar sua localização e ter acesso à localização de amigos e familiares que lhe 

permitirem isso. Os clientes podem ter acesso ao aplicativo mediante assinatura com 

pagamento recorrente, conforme periodicidade estabelecida no item 3.  

                         

Contratando o TIM Tô Aqui por qualquer canal ofertado, o cliente concorda com a 

integralidade deste Termo e dos demais termos e co                                   

                                                                                          

                                                                                     

                                                                                             

                                                                                          

                                                                                       

 

O cliente                                                                                    

                                                                                              

                                                                                            

                                                                                         

                                                                                  

                                                                                                

                                                                                     

permita o acesso ao TIM Tô Aqui.  

 

                                                                              

2. B                                         

                                                                                          

                                                              

 

O serviço possui 3 tipos de usuários com perfis de acessos diferentes: 
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 Assinante: cliente TIM que contrata e paga pelo serviço. Tem direito a (1) autorizar que 
qualquer pessoa que esteja na sua agenda telefônica possa visualizar sua localização. 
O cliente pode gerenciar os contatos que possuem autorização, incluindo ou excluindo 
contatos a qualquer momento; (2) visualisar a localização de usuários/contatos que 
lhes permitam fazer essa visualização; (3) travar o aplicativo, incluindo uma senha de 
bloqueio e, apenas inserindo essa senha, o cliente poderá acessar as funcões do 
aplicativo novamente. Assim, nenhuma outra pessoa que utilizar este celular poderá 
alterar qualquer configuração; (4) gerenciar sua conta, ver qual plano do serviço 
possui, distribuir e gerenciar as licenças do plano, de acordo com item 4. 
 

 Convidado: cliente ou não da TIM que recebe uma licença de presente de um 
assinante. Tem permissão para (1) autorizar que qualquer pessoa que esteja na sua 
agenda telefônica possa visualizar sua localização. O cliente pode gerenciar os 
contatos que possuem autorização, incluindo ou excluindo contatos a qualquer 
momento; (2) visualizar a localização de usuários/contatos que lhes permitiram fazer 
essa; (3) travar o aplicativo, incluindo uma senha de bloqueio e, apenas inserindo essa 
senha, o cliente poderá acessar as funcões do aplicativo novamente. Assim, nenhuma 
outra pessoa que utilizar este celular poderá alterar qualquer configuração;  
 

 Observador: cliente ou não da TIM que recebeu autorização para visualizar a 
localização de alguém que possui uma licença (assinante ou convidado). Esse perfil só 
poderá (1) visualizar a localização de usuários que lhes permitiram fazer essa 
visualização e até entrar em contato com esses, através de mensagem de texto ou 
ligação. 

 

 

Para o perfeito funcionamento do aplicativo, o cliente deverá permitir que o aplicativo tenha 

acesso ao GPS do aparelho celular, à agenda do aparelho e permitir que o aplicativo lhe envie 

notificações/alertas. 

                                     

A utilização do aplicativo TIM Tô Aqui depende de conexão à internet, tanto do cliente que 

deseja ver a localização de um usuário/contato quanto do cliente que está compartilhando 

sua localização. Esse acesso à internet pode ser tanto via rede de dados da operadora (3G, 4G, 

etc) quanto de uma rede wifi.  

Para clientes de outras operadoras que utilizem o aplicativo, o usuário será 
descontado/tarifado conforme preços da operadora. 

Todos os SMS enviados para ativar comandos do produto a partir de um telefone com chip da 
TIM estarão isentos de tarifação. 
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A assinatura do TIM Tô Aqui possui diversos modelos de cobrança e períodos de acesso, 

conforme descrito abaixo. 

 

Os preços variam de acordo com o plano escolhido, que variam entre 1, 3 e 5 licenças. O 

cliente que comprar um plano de 3 licenças, por exemplo, poderá utilizar uma licença no seu 

celular e escolher dois outros contatos para usar o aplicativo TIM Tô Aqui contemplados no 

mesmo valor já pago pelo assinante. 

Pacotes semanais: 

                                                                                        

                                                                     

Valores: 

Plano Preço Recorrência 

1 licença R$ 1,09 Semanal 

3 licenças R$ 1,59 Semanal 

5 licenças R$ 2,09 Semanal 

 

Pacotes mensais: 

                                                                                      
                                                                                 -        
                                                                       a clientes Pré-
pago, a data de cobrança será a data de sucesso na tarifação, após a contratação. 
 

Valores: 

Plano Preço Recorrência 

1 licença R$ 4,09 Mensal 

3 licenças R$ 6,09 Mensal 

5 licenças R$ 7,19 Mensal 

  

Ao assinar o TIM Tô Aqui                                                                     
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legislação vigente, mediante envio de comunicado ao cliente, com 30 (tr              

                                                      

 

                                                                                     

                                              

                     

                                                       

             

O Serviço poderá ser assinado através de  SMS com a palavra OK para 7730 

                

Para cancelar o serviço, basta enviar uma mensagem de texto (SMS) com a palavra SAIR para 

o número 7730. 

 

O Cliente também pode entrar em contato com a TIM, através do *144 e solicitar o 

cancelamento do serviço. 

                            

                                                                                

                                                                                             

                                                           -                                 

                             

 

O cliente concorda com a coleta, uso, armazenamento e tratamento de seus dados pessoais, 

pela ProUser                                                                                     

                                                                                              

contratado. 
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9. Propriedade da Marca e Direitos Autorais  

                                                                                           

                                                                                                

                                                                                            

                                                                                               

                                                                                         

sejam apenas para                                                                         

modificados ou remover direitos de autor, marca registrada ou outros avisos de propriedade 

de propriedade intelectual.  

 

                                   

Em nenhum caso, a TIM,                                                                     

                                                                                           

douso do TIM Tô Aqui pelos clientes, na forma da lei. 

                                                                                         

                                                                                       

                                                                                       

website/link correspondente                                                                    

                                                                                                

                                                                                         

                                                                                               

                                                                                     

                                                                                         

                                                                                            

estes. 

                                                                                         

                                                                                              

                                                                                      

                                                                                        

qua                                                                                       

                             -los. 
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responsabilidade, seja contratual ou extracontratua                                       

                                                                                            

                                                                                              

                                                                                                

                                                                                       

                                                                                                 

                                                               

 

                                                                                           

                                                                                   

                                                                                          

                                          

 

                                                                                            

reparo previsto neste                                                                           

                                                                                          

                                      

 

                                                                                         

                                                                        

                                         

                                                                                         

ne                                                                                      

                                                                            

                                                                               om 30 (trinta) 

dias de antecedência.  

 

                                                                                     

                                               

12. Regras gerais  
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ao preenchimento dos dados pessoais                                                 

                                                                   

 

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                         

federais, governos estadua                                                                

                                                  

 

                                                                                           

por mora no pagamento da fatura por mais de 30                                               

            -                               

 

                                                                

                          

                                                                                      

                                                                                        

                                                                             e as partes. 

 

Em caso de dúvidas acesse o site www.tim.com.br ou ligue *144 do seu TIM ou 1056. 

As dúvidas sobre o app TIM Tô Aqui também podem ser tiradas através do e-mail: 

suporte@prouser.co. 


