
O Liberty Torpedo é uma oferta destinada a todos os clientes 
pessoa física dos Planos TIM Liberty. Com ela, o cliente envia 
torpedos ilimitados para números de qualquer operadora 
móvel, dentro do Brasil, na rede TIM, por um valor fixo mensal. 
Esta oferta não precisa ser ativada, e o cliente pagará o valor 
fixo apenas no mês que enviar torpedos.

1. BENEFÍCIOS E FUNCIONAMENTO DA OFERTA
O cliente envia torpedos ilimitados para números de qualquer 
operadora móvel do Brasil (operadoras SMP e SME), na rede 
TIM, mediante pagamento de um valor fixo mensal. Este 
valor será cobrado uma única vez por mês quando o total de 
torpedos enviados for superior a 5 (cinco) torpedos, dentro 
do mesmo período de cobrança mensal de sua fatura. Se 
o somatório dos torpedos enviados for inferior ou igual a  
5 (cinco) torpedos, o cliente não será cobrado. 
Apenas os torpedos nacionais enviados a partir do celular serão 
contemplados nesta oferta. O beneficio de torpedos ilimitados 
não é válido para o serviço TIM Torpedo Web, TIM Torpedo 
a cobrar, TIM Fotomensagens (MMS), serviço TIM Torpedo 
Internacional, Torpedo em Roaming Internacional ou para o 
envio de torpedos para aplicações como chat, quiz, votações 
etc. pois estes serviços não caracterizam envio de torpedo de 
um celular para outro celular. Os torpedos recebidos a cobrar 
não estão contemplados na oferta Liberty Torpedo.
A oferta não precisa ser ativada e é válida para todos os 
estados do Brasil.

2. COBRANÇA
Será cobrado do cliente o valor fixo de R$ 9,90 (nove reais 
e noventa centavos) quando o total de torpedos enviados for 
superior a 5 (cinco) torpedos, dentro do período de cobrança 
mensal de sua fatura. Esta cobrança garantirá o envio de 
torpedos ilimitados para números de qualquer operadora 
móvel, dentro do Brasil, na rede TIM.
Este valor poderá ser alterado mediante aviso prévio feito  
pela TIM.
Esta cobrança será válida para faturas com vencimento  
a partir de 07/11/11.

3. VIGÊNCIA DA OFERTA 
O Liberty Torpedo é uma oferta válida até 31/03/2012.

4. PLANOS ELEGÍVEIS
Todos os planos TIM Liberty pessoa física (TIM Liberty, TIM 
Liberty +50, TIM Liberty +100, TIM Liberty +200, TIM Liberty 
+400 e TIM Liberty +800).
Os clientes devem se manter ativos e adimplentes para 
permanecerem com a oferta Liberty Torpedo.

5. EXCLUSÃO DA PROMOÇÃO
O cliente estará passível de cancelamento da oferta pela TIM  
e bloqueio do acesso móvel quando for identificado:
•  Utilização dos torpedos com finalidade comercial, destinados 

à obtenção de lucro por parte do cliente;
•  Envio de torpedos promocionais através de máquinas, 

computadores ou outro dispositivo que não seja o aparelho 
celular do cliente;

•  Envio de torpedos promocionais indesejados classificados 
como SPAM;

•  Utilização da oferta Liberty Torpedo para práticas que 
desrespeitem a lei, a moral e os bons costumes, tais 
como prejudicar membros da comunidade, obter acesso  
e informações de terceiros.

6. REGRAS GERAIS 
Na hipótese de ocorrência de fato superveniente, que exceda 
a 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, mudança na política econômica, ou qualquer 
fato que torne excessivamente onerosa a promoção, poderá  
a TIM, mediante publicação em periódico de grande circulação, 
revogar a presente oferta. O presente regulamento é válido 
em todo o Brasil, dentro da rede TIM.
Para mais informações acesse o site www.tim.com.br,  
ou ligue *144 do seu TIM ou 1056.
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