PLANO TIM BETA

MECÂNICA RESUMIDA
A oferta TIM beta BASIC DIÁRIA – 2017 é válida para todos os clientes pessoa física que
realizaram a migração de planos Pré-Pagos TIM ou Controle TIM, para o plano TIM Beta,
via central de atendimento TIM. Essa migração tem um custo de R$ 29,90 (vinte e nove
reais e noventa centavos), e estes clientes serão categorizados como BASIC. Após 10
(dez) dias da confirmação da migração, os clientes deverão cadastrar suas informações
pessoais no site www.TIMbeta.com.br/gsm e desta forma se tornarem elegíveis ao Game
Social Blablablâmetro.
DETALHES DA OFERTA TIM BETA BASIC DIÁRIA - 2017
Ao contratar a oferta DIÁRIA - 2017 o cliente TIM beta BASIC paga por dia de uso e por
serviço ativado. A oferta concede ao cliente os seguintes benefícios promocionais:
 Chamadas locais e de longa distância nacional, utilizando o código CSP 41, para
qualquer número TIM (móvel ou fixo), pagando por dia o valor de R$ 1,25 (um real
e vinte e cinco centavos), promocionalmente, até o dia 30/06/2017 será cobrado o valor de
R$0,99 (noventa e nove centavos)Chamadas para fixos locais de qualquer operadora

brasileira, pagando por chamada o valor de R$ 0,60 (sessenta centavos),
independente de sua duração.
 Chamadas para móveis de outras operadoras, serão cobradas de acordo com os
valores da seguinte tabela:
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Torpedo (SMS) para qualquer operadora brasileira, pagando por dia o valor de
R$ 1,25 (um real e vinte e cinco centavos), promocionalmente, até o dia 30/06/2017 será
cobrado o valor de R$0,99 (noventa e nove centavos)Estão incluídos no benefício de

Torpedos, sem restrições de quantidade, todos os Torpedos enviados para todas
as operadoras SMP e operadoras SME com perfil assinante pessoa física. Os
Torpedos para as operadoras SME com perfil pessoa jurídica serão cobrados
dos créditos de recarga, de forma avulsa, pelo preço de R$0,10 (dez centavos)
por torpedo enviado.
 50 MB de Internet, pagando por dia o valor de R$ 1,25 (um real e vinte e cinco
centavos), promocionalmente, até o dia 30/06/2017 será cobrado o valor de R$0,99 (noventa e
nove centavos)

A velocidade de referência de navegação na rede 3G é 1Mbps e na rede 4G
é 5Mbps, para download, e 100Kbps na rede 3G e 500Kbps na rede 4G, para
upload. Para ter acesso ao 4G é preciso que o cliente tenha chip e aparelho
compatíveis com a tecnologia, além de estar em um local com cobertura 4G.
Após atingir o consumo de referência diário, o cliente terá a conexão
bloqueada, mas promocionalmente até 30/06/2017 continuará navegando
com a velocidade de conexão reduzida para até 50 Kbps, até o dia seguinte
ou até a contratação de franquia adicional. Após o atingimento da franquia
diária, poderá ser contratada uma franquia adicional diária de dados com
50MB no valor de R$ 1,25 (um real e vinte e cinco centavos), promocionalmente, até o
dia 30/06/2017 será cobrado o valor de R$0,99 (noventa e nove centavos), para

conexão na velocidade máxima, até que atinja o consumo de 50MB
novamente.

OBS: Clientes que contrataram o plano TIM Beta BASIC antes do dia 18/09/2016,
permanecerão na oferta DIÁRIA - 2017 e são elegíveis à migrar para as demais ofertas
disponíveis para a categoria Beta BASIC (Oferta Diária Combo - 2017, Oferta Semanal e
Oferta Mensal).
COBRANÇA E MANUTENÇÃO DA OFERTA TIM BETA BASIC
Para usufruir dos benefícios da oferta TIM beta, é necessário ter no mínimo R$0,01(um
centavo) de crédito de recarga ativo. Porém, não é obrigatório realizar recarga mínima
mensal ou mesmo ter um consumo mínimo mensal para manter os benefícios do mesmo.
Caso a TIM identifique irregularidades na utilização do benefício ou não cumprimento dos
termos e condições da oferta e do regulamento “Seja um TIM beta” (veja o regulamento em
www.timbeta.com.br), a mesma se reserva o direito de excluir definitivamente o cliente do
benefício promocional do Plano TIM beta. Neste caso, o cliente será automaticamente
migrado para o Plano Infinity Pré.
 Será considerado indevida a comercialização de minutos/serviços, dados ou
utilização dos Torpedos com finalidade comercial, destinados à obtenção de lucro
por parte do cliente;
 Será considerado indevido o envio de Torpedos promocionais através de máquinas,
computadores ou outro dispositivo que não seja o aparelho celular do cliente;
 Será considerado indevido o envio de Torpedos indesejados classificados como
SPAM.
VIGÊNCIA DA OFERTA TIM BETA BASIC
O período de adesão às condições das ofertas TIM beta Basic é de19/09/2016 até
30/06/2017, podendo ser prorrogadas a critério da TIM.
A oferta Díaria possui validade até às 23:59:59 da data de tarifação do serviço.
Os benefícios deste regulamento estarão vigentes até o dia 30/06/2017.

Este documento é válido para adesões realizadas em todo território nacional brasileiro.
Para mais informações, consulte o regulamento completo desta Oferta e da mecânica atual vigente citada neste
documento, no site www.TIMbeta.com.br

