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Classificado como Público 

“TIM LIVE INTERNET 30, 50 e 80GB” 

MECÂNICA RESUMIDA 

A Oferta relativa ao Serviço de Móvel Pessoal oferece ao Cliente os seguintes 
benefícios: 

TIM LIVE INTERNET 30GB 

(1) 5 Mbps de Download e 2Mbps de upload  
(2) 30GB de franquia 

TIM LIVE INTERNET 50GB 

(3) 5 Mbps de Download e 2Mbps de upload  
(4) 50GB de franquia 

TIM LIVE INTERNET 80GB 

(1) 5 Mbps de Download e 2Mbps de upload  
(2) 80GB de franquia 

Os acessos habilitados neste Plano de Serviço serão bloqueados para o 
tráfego de voz. 

As velocidades de acesso são garantidas no endereço informado pelo cliente 
no Termo de Adesão ao Plano. 

TARIFAS E DETALHES DOS BENEFÍCIOS DA OFERTA 

(A)  Mensalidade  

Característica *Oferta com desconto  Oferta sem desconto  

Valor mensal 30GB R$59,90/mensais R$99,90/mensais 

Valor mensal 50GB R$99,90/mensais  R$150,00/mensais  

Valor mensal 80GB R$127,00/mensais R$191,00/mensais 

* Valor com desconto mediante permanência mínima de 12 meses 
 

(B)  Assinatura Mensal 
R$ 50,00, porém, promocionalmente para adesões até 30/06/2023 este 
valor não será cobrado do usuário. 
 
(C) Pacote Adicional de Franquia 
Após consumo de 100% da  franquia de dados do plano, ao abrir o 
navegador de internet, o cliente tem a conexão interrompida  e será 
redirecionado automaticamente para o Portal TIM 
(https://meuplano.tim.com.br), onde poderá escolher entre navegar em 
velocidade reduzida até o final do ciclo de faturamento sem custo adicional, 
contratar pacote de franquia adicional de 10GB por R$49,90 com limite de 
três por ciclo de faturamento ou fazer upgrade de oferta, exceto para a 
oferta de 80GB. 
  

https://meuplano.tim.com.br/
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Classificado como Público 

VIGÊNCIA DA OFERTA 

Os benefícios da Oferta “TIM LIVE INTERNET” são válidos até 30/06/2023 ou 
por 12 meses a partir da data de adesão para os clientes que contratarem a 
oferta mediante permanência, podendo ser prorrogado automaticamente, caso 
não haja comunicado em contrário pela TIM, ou eventual descontinuidade da 
Oferta, na forma e prazo da regulamentação em vigor.  
Para solicitar mudança de plano ou cancelamento do seu TIM Live Internet, o 
cliente deve ligar para o número 10341. 

Os valores da Oferta vigentes poderão ser reajustados na periodicidade 
mínima de 12 (doze) meses, a contar do início da sua comercialização ou do 
último reajuste.  
 

Para mais informações, consulte o regulamento completo desta oferta, contrato 
de permanência e contrato SMP no site www.tim.com.br/timliveinternet. 


