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REGULAMENTO TIM WI-FI – TIM CARRO CONECTADO 

TIM WI-FI é uma oferta da TIM S.A., prestadora do SMP, e prestadora do STFC, na modalidade Longa 
Distância Nacional, destinada a pessoas físicas e jurídicas em todo o Brasil, que estejam usando o modelo 
Jeep Renegade no Brasil, com e-SIM TIM  abarcado, com acesso dentro da Rede da TIM. 

A adesão à oferta TIM WI-FI implica aceitação total e irrestrita deste regulamento. 
 
O TIM WI-FI corresponde a uma solução de um e-SIM TIM  abarcado nos veículos Jeep Renegade 

compatíveis com a tecnologia, nos modelos e versões listados abaixo, com o objetivo de disponibilizar a 
contratação de pacotes de dados para conectividade Wi-Fi para os ocupantes do veículo, além de 
assinaturas de serviços adicionais e uso de aplicativos sem descontar da internet, conforme descrito no 
item 5. 

 
Modelos e versões do Jeep Renegade compatíveis com a tecnologia e-SIM e com o serviço TIM WI-

FI: 
 
Renegade Longitude 1.8 Flex AT 
Renegade Longitude 2.0 4x4 TB Diesel Aut   
Renegade Limited 1.8 Flex AT 
Renegade Trailhawk 2.0 4x4 Diesel 16V Aut  
Renegade Moab 2.0 4x4 TB Diesel Aut    
 
 

1. ELEGIBILIDADE 

São elegíveis a adquirir essa Oferta pessoas físicas, maiores de idade, que possuam CPF ativo e 
pessoas Jurídicas, que possuem CNPJ ativo, para utilização no veículo Jeep Renegade compatível com a 
tecnologia e-SIM abarcada (ativo no serviço de telemetria) e e que possuem um cartão de crédito válido 
em sua titularidade e emitido em território nacional, conforme regras da operadora do cartão.  

A oferta TIM WI-FI, suportada pelo plano de serviço 083/PÓS/SMP - TIM S.A. Região I podem ser 
contratados por terceiros que não sejam proprietários  do veículo, exceto para casos em que o carro for 
de propriedade declientes de grandes contas (LA) (por exemplo empresa de aluguel de carro). 

 

2. ABRANGÊNCIA 

Ofertas válidas para os modelos e versões Jeep Renegade listados acima, compatíveis com a 
tecnologia e que estiverem em território brasileiro, que possuem o e-SIM TIM abarcado e ativado no plano 
de serviço citado no item 1 e com o serviço de telemetria ativo  

 
3. VIGÊNCIA 

A Oferta é válida para adesões realizadas até 20/04/2021. 

 

4. CANAIS DE VENDA 

 4.1 A Oferta TIM WI-FI estará disponível para ativação/migração nos seguintes canais de venda da TIM: 

• Loja Virtual TIM (Fluxo fora do carro) 
o Cliente pode acessar a página do E-commerce TIM através do link na página do site TIM 

(tim.com.br/carroconectado), através do link dentro do App U-Connect da FCA ou pode 
acessar diretamente pelo link: pos.tim.com.br/carroconectado 
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• Naked SIM (Fluxo dentro do carro) 
o Cliente acessa a rede WI-FI dentro do carro é redirecionado para o Portal Naked SIM. O 

redirecionamento só deve ocorrer quando o cliente estiver conectado no Wi-Fi Hotspot 
do carro. 

o Usuário irá acessar o navegador da internet e neste momento será redirecionado 
automaticamente para o Portal Naked SIM onde poderá realizar a contratação da sua 
oferta TIM WI-FI.   
 
 

• Atendimento TIM  
o Apenas migrações entre as ofertas TIM WI-FI descritas no item 5 abaixo. 

 

4.2 Para participar dessa oferta, o cliente tem a opção de contratar 3 tipos de pacotes com 
conectividade Wi-Fi:  TIM WI-FI Básico, TIM WI-FI Padrão ou TIM WI-FI Premium,  com pagamento com 
cartão de crédito emitido em território nacional de uma das seguintes bandeiras: Visa, Mastercard, ELO, 
Hipercard, Hiper e Diners.  

 

5. BENEFÍCIOS DA OFERTA 

O TIM WI-FI é uma oferta de dados do segmento  Pós-Pago e SMB composta por:   

• Pacote de internet de 5GB, 10GB e 40GB 

• Pacotes Adicionais de 2GB, 5GB e 10GB  

• Assinatura OLA Podcasts 

• Assinatura Cartoon Network  

• Assinatura Skeelo Audiobooks  

• Waze sem descontar da franquia 

Os benefícios descritos acima compõem as ofertas TIM WI-FI e não podem ser cancelados 
individualmente. Abaixo o resumo de todos os benefícios da oferta:  

Benefícios  TIM WI-FI Básico   TIM WI-FI Padrão  TIM WI-FI Premium 

Internet  5GB 10GB 40GB 

Valor R$ 30,00 R$ 50,00 R$ 100,00 

Promocionalmente, 
assinaturas dos Serviços 
VAS inclusas  

 

Skeelo audiobooks  Skeelo audiobooks  

OLA Podcasts Light 

  

 

Skeelo audiobooks  

OLA Podcasts 

Cartoon Network 
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Promocionalmente, 
serviços que não 
descontam da franquia 

___ Waze Waze 

Promocionalmente, degustação de 30 dias, para qualquer plano que o cliente escolher 

 

5.1 Degustação de 30 dias 

   Promocionalmente, ao contratar qualquer um dos pacotes da oferta  TIM WI-FI, o Cliente poderá 
utilizar o TIM WI-FI por 30 dias sem cobrança. A partir do 31° dia ele começará a pagar o valor referente 
ao pacote contratado. 

   O Cliente poderá cancelar a oferta dentro dos 30 dias sem qualquer custo através do Site Meu 
TIM e no atendimento.  

   A degustação de 30 dias só pode ser ativada uma vez por CPF/CNPJ por veículo. E só pode ser 
ativada 1 vez por veículo a cada 6 meses para CPF’s/CNPJ’s diferentes. 

5.2 Pacote de internet  

O pacote de internet contratado poderá ser compartilhado entre até 8 pessoas para acesso 
simultâneo dentro do veículo e nas opções de 5GB, 10GB e 40GB.. O cliente será notificado quando atingir 
80% e 100% do consumo via e-mail. 

Quando o pacote de dados atingir 100% da franquia contratada, o cliente será redirecionado 
para o Portal TIM e poderá   contratar pacote(s) adicional(is) de dados acessando o link 
www.meutim.tim.com.br , que irá direcioná-lo para o Site Meu TIM ou ficar sem acesso à internet até a 
renovação do seu ciclo, para que a conexão  seja restabelecida automaticamente. Caso o cliente não 
contrate algum pacote adicional o aplicativo que não desconta da franquia de internet continuará 
funcionando normalmente.  

 

Neste caso, o cliente poderá contratar um pacote adicional, para navegação na rede por até 30 
dias. O cliente poderá contratar até três pacotes adicionais por ciclo de cobrança. Caso opte por contratar 
o pacote adicional, o Cliente pagará o valor mensal da Oferta mais o valor referente ao pacote de internet 
adicional contratado, conforme valores e franquias a seguir: 

Pacote Adicional Preço 

Pacote de Internet Adicional 2GB R$     25,00 

Pacote de Internet Adicional 5GB R$    40,00 

Pacote de Internet Adicional 10GB R$   70,00 

  

O Cliente poderá consultar o consumo do seu pacote de internet, acessando a área logada do 
Site Meu TIM. 

http://www.meutim.tim.com.br/
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A velocidade máxima de referência de conexão disponível no acesso é de até 1 Mbps para 

download e 100 Kbps para upload para navegação da Rede 3G. Para a Rede 4G, a velocidade de conexão 

é de até 5Mbps para download e 500kbps para upload.  

A velocidade de conexão de um Cliente pode ter oscilações e variações conforme condições 

topográficas e/ou climáticas, velocidade de movimento, distância que o Cliente se encontrar da Estação 

Rádio Base (ERB), número de Clientes associados à mesma Estação Rádio Base, do modem/aparelho 

usado na conexão, das aplicações utilizadas e dos sites de conteúdo e informação que estão sendo 

acessados, além de outros fatores externos que porventura venham a interferir no sinal. 

A TIM não se responsabiliza pelas diferenças de velocidades ocorridas em razão de fatores 

externos, bem como por serviços contratados diretamente em páginas de destino na internet.  

O Cliente manifesta concordância com o fato de que não está autorizada a utilização dos serviços 

de internet de qualquer forma, ou por qualquer meio, que venha a impactar negativamente o 

funcionamento da Rede de comunicação da TIM, ou ainda que cause qualquer efeito adverso no nível do 

serviço prestado pela TIM aos demais Clientes. Neste sentido, caso a TIM constate que a utilização dos 

mencionados serviços, pelo Cliente, desrespeita as premissas e condições ora estabelecidas, reserva-se 

o direito de limitar a capacidade de envio de dados do Cliente ou rescindir o presente termo, com prévio 

aviso. 

5.3 Outros Serviços 

Clientes titulares TIM WI-FI poderão ter em sua Oferta até quatro modalidades de serviços de 
valor adicionado, de acordo com o pacote contratado: Podcasts, Audiobook, vídeo e mobilidade. Os 
serviços estarão disponíveis para o titular conforme elegibilidade de cada serviço descrita a seguir.  

5.3.1 OLA Podcasts  

Promocionalmente, Clientes titulares do TIM WI-FI Padrão e do TIM WI-FI Premium têm acesso 
ao serviço de assinatura do serviço OLA Podcasts com direito ao acesso e utilização do aplicativo OLA 
Podcasts, já incluído no valor mensal da Oferta. Os Clientes titulares do TIM WI-FI Padrão terão a versão 
OLA Podscasts Light e os clientes TIM WI-FI Premium terão a versão OLA Podcasts. 

A OLA Podcasts é uma plataforma de criação, hospedagem e distribuição de podcasts, que além 
do site é também compatível com Android e iOS, oferecendo streaming de conteúdo em áudio. Os 
clientes que possuem a assinatura da OLA Podcasts inclusa no plano, terão acesso a um total de 05 
logins simultâneos para ouvir os melhores podcasts do Brasil e do mundo, incluir seus podcasts favoritos 
e ainda criar seu próprio podcast com hospedagem e link para distribuição (rss feed).  

A OLA Podcasts possui milhares de podcasts, incluindo produções Originais Exclusivas da 
plataforma. Os assinantes podem criar seu próprio podcast de forma simples e intuitiva, além de 
acompanhar seus podcasters favoritos com interações dentro da própria plataforma. 

No pacote OLA Podcasts Light, os assinantes, além de não serem impactados por propagandas, 
poderão criar 10 playlists, salvar até 40 episódios simultâneos para ouvir offline e criar até 05 canais 
próprios. No pacote OLA Podcasts, os assinantes além de não serem impactados por propagandas, 
poderão criar playlists e canais próprios ilimitadas, além de ouvir episódios offline de forma ilimitada. 

A oferta TIM WI-FI só contempla a assinatura. O tráfego de internet necessário para utilização 
do serviço OLA Podcasts é descontado do pacote de internet. 
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5.3.2 Skeelo Audiobooks  

Promocionalmente, Clientes titulares do TIM WI-FI Básico, TIM WI-FI Padrão e TIM WI-FI Premium 
têm acesso ao serviço Skeelo Audiobooks com direito ao acesso e utilização do aplicativo Skeelo 
Audiobooks, já incluído no valor mensal da Oferta. 

O Skeelo Audiobooks é uma plataforma de Audiolivros em que o assinante tem acesso a um 
audiolivro por mês para escutar dentro da plataforma, no formato de cessão definitiva. Quando o cliente 
cancela o serviço/plano, continua com acesso aos audiolivros já disponibilizados, mas não recebe novos 
audiolivros. Os assinantes da oferta TIM WI-FI com Skeelo audiobooks tem até 5 acessos simultâneos! 

Os pacotes Básico, Padrão e Premium da oferta TIM WIFI  só contemplam a assinatura. O tráfego 
de internet  necessário para utilização do serviço Skeelo Audiobooks  desconta do pacote de internet da 
oferta contratada.  

5.3.3 Cartoon Network 

Promocionalmente, Clientes titulares do TIM WI-FI Premium tem acesso ao serviço Cartoon 
Network com direito ao acesso e utilização do aplicativo Cartoon Network, já incluído no valor mensal da 
Oferta. 

O Cartoon Network oferece streaming de conteúdo em vídeo, compatível com Android e IOS, 
computadores, smartphones e tablets. Os assinantes da oferta TIM WI-FI Premium têm até 2 acessos 
simultâneos! O serviço e app disponibilizam os melhores e mais recentes conteúdos do canal oficial 
Cartoon Network como Ben 10, As Meninas Superpoderosas, Hora de Aventura, Steven Universo, Maçã 
e Cebola, O Incrível Mundo de Gumball, Ursos Sem Curso, Jovens Titãs em Ação e muito mais.  Com a 
assinatura do Cartoon Network o cliente pode assistir aos melhores shows, criar uma lista dos seus 
episódios favoritos, escolher a trilha de áudio preferida (inglês, espanhol ou português). 

O pacote Premium da oferta TIM WIFI só contempla a assinatura do Cartoon Network. O tráfego 
de internet  necessário para utilização do serviço  Cartoon Network  desconta do pacote de internet da 
oferta contratada. 

 

5.3.4 Waze  

Em caráter promocional, os Clientes da oferta TIM WI-FI Padrão e TIM WI-FI Premium terão 
direito de acessar o aplicativo Waze para navegação de rotas de trânsito, sem descontar do pacote de 
internet contratado e sem restrição de uso de dados até 20/04/2021. 

Qualquer utilização de internet fora desse aplicativo, ainda que seja redirecionado dentro do 
próprio aplicativo, irá gerar desconto do pacote de internet que o Cliente tiver ativo. 

Após o período promocional, a utilização do aplicativo passa a consumir do pacote de internet 
do Cliente, aplicando-se a regra da mecânica de internet contratada.  

Caso novas funcionalidades, não mapeadas neste regulamento, venham a ser incluídas nos 
aplicativos ou serviços aqui mencionados, tais funcionalidades não estarão incluídas no benefício sem 
descontar do pacote de internet e consumirão do pacote de internet contratado. 

 

Os serviços mencionados no item 5.3 acima são promocionalmente válidos até 20/04/2021, 
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exclusivos para adesões realizadas até 20/04/2021, e poderão ser encerrados a qualquer momento, 
caso o acordo comercial com os detentores dos serviços previstos no presente regulamento deixe de 
ser válido, sem que isso enseje qualquer direito ao Cliente.   

6. PAGAMENTO 

6.1 O valor correspondente ao pacote contratado na oferta TIM WI-FI será lançada 
obrigatoriamente e mensalmente na fatura do cartão de crédito de titularidade do Cliente, emitido em 
território nacional.  

6.2 O lançamento no cartão de crédito garante ao Cliente os benefícios da oferta TIM WI-FI 
durante 1 (um) mês, sendo renovado mensalmente a cada novo lançamento. 

6.3 Dependendo da data de vencimento da fatura do cartão de crédito do Cliente, a cobrança da 
franquia no cartão de crédito poderá ocorrer em até 40 (quarenta) dias após a data da ativação da Oferta. 

6.4 Caso o lançamento do valor mensal no cartão de crédito do cliente não seja efetivado na 
data de cobrança, haverá a impossibilidade de renovação da oferta e consequente suspensão dos 
benefícios da mesma no próximo mês. 

6.5 As bandeiras de Cartão de Crédito disponíveis são: Visa, Mastercard, Elo, Diners, Hipercard, 
Hiper e Amex. 

6.6 Caso a oferta não seja renovada por falta de pagamento, os Clientes poderão alterar o cartão 
de crédito cadastrado a qualquer momento através dos canais Site Meu TIM e URA *255. 

 

7. REGRAS GERAIS 
 
7.1. Os valores vigentes poderão ser reajustados na periodicidade mínima de 12 (doze) meses, a 

contar da data de lançamento da oferta ou da data do último reajuste. 
7.2. O Cliente concorda em não receber fisicamente a fatura referente à oferta  contratada 
7.3. A oferta  TIM WI-FI pode ser contratada por terceiros, ou seja, não existe a restrição para que 

seja o dono do veículo, exceto para casos em que o carro pertença aclientes grandes contas 
(LA). 

7.4. Apenas uma contratação da oferta TIM WI-FI pode ser realizado por veículo (e-SIM TIM). 
7.5. Um mesmo CPF / CNPJ pode contratar para mais de um veículo. 
7.6. A oferta  TIM WI-FI tem as seguintes regras para quantidade de acessos por CPF/CNPJ: 10 

acessos por CPF (contabilizando planos pós pagos e  controle) e 10 acessos por CNPJ 
(contabilizando planos pós pagose controle). Lembrando, que se um cliente já tem outro acesso 
no pós pago ou controle, este número será reduzido. 

7.7. A oferta TIM WI-FI oferece uma degustação de 30 dias para o cliente que só pode ser ativada 
uma vez por CPF/CNPJ por veículo. E só poderá ser ativada 1 vez por veículo a cada 6 meses para 
CPF’s/CNPJ’s diferentes 

7.8. A adesão do participante a esta Oferta implica o conhecimento e aceitação de todos os termos 
e condições deste regulamento. 

7.9. Será considerada qualquer forma de utilização dos serviços de acesso à internet no veiculo, 
incluindo navegação na Internet, utilização de aplicativos com conectividade, envio e 
recebimento de e-mails, sincronizações, atualizações de softwares e conexões involuntárias 
geradas por determinados modelos de aparelhos, principalmente aparelhos smartphones, entre 
outras. 
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7.10. Caso a TIM identifique irregularidades na utilização da Oferta ou não cumprimento dos 
termos e condições deste regulamento, a TIM se reserva o direito de suspender a utilização 
do acesso móvel e cancelar a Oferta. 

7.11. Para efeito deste regulamento, os planos pós-pagos são considerados ativados a partir da data 
de assinatura do respectivo termo de adesão à Oferta. 

7.12. A TIM se reserva o direito de cancelar a presente Oferta e os benefícios nela dispostos, caso 
ocorra uso indevido do benefício concedido  
O serviço de telemetria disponibilizado pela U-Connect da FCA será gratuito  por até 3 anos a 
partir da data de compra do veículo. Após este período, para continuar usufruindo da oferta TIM 
WI-FI o cliente deverá contratar o serviço de telemetria 

7.13 Considerando que a oferta TIM WI-FI apenas estará disponível com a ativação do serviço de 
telemetria no E-SIM abarcado no carro, caso o serviço de telemetria seja desativado, a TIM 
descontinuará a Oferta TIM WI-FI e o cliente será ressarcido do seu valor integral pago dentro 
mês vigente da oferta. Os clientes que estiverem dentro do período de 30 dias grátis, não estarão 
elegíveis ao ressarcimento 

Este ressarcimento poderá ocorrer em até 2 faturas do cartão de crédito subsequentes ao 
cancelamento do serviço de telemetria. 

7.14 Cabe ao cliente solicitar à TIM o cancelamento da oferta TIM Wi-Fi em caso de venda do veículo 
para outra pessoa física ou pessoa jurídica. A oferta não será cancelada automaticamente. 

 A TIM poderá, a qualquer tempo, descontinuar a Oferta e indicará outra Oferta para migração do 
Cliente. Para mais informações, consulte tim.com.br, ligue *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer 
telefone. Deficientes auditivos e de fala, acessem o app de contato com CIC para pessoas com 
deficiência auditiva. 

 


