Regulamento: Promoção SEMANA DO CONSUMIDOR - COMPRE E GANHE
BÔNUS DE VELOCIDADE POR 3 MESES

Da PROMOÇÃO:
Terá direito ao bônus de velocidade, todo prospect que preencher o formulário do
Facebook/Instagram, comentar, mandar mensagem privada, entrar em contato na
central de atendimento com a ciência da PROMOÇÃO veiculada nas redes sociais
entre 15/03/2021 à 28/03/2021 às 15:00 horário de Brasília.
Bônus será válido somente nas adesões do plano de 60 e 80 MEGA.
Da Vigência:
Promoção válida para novos clientes que realizarem o pedido de agendamento da
instalação no período de 15/03/2021 à 28/03/2021 às 15:00 horário de Brasília.
Do Bônus:
1. Contratou PLANO de 60 MEGA, ganha mais 40 MEGA durante os primeiros 90
dias;
2. Contratou PLANO de 80 MEGA, ganha mais 70 MEGA durante os primeiros 90
dias;
3. Bônus ficará ativo somente nos primeiros 90 dias a contar com o dia da
instalação. Após este período velocidade original será retomada
automaticamente.

Dos critérios:

a. O pedido de agendamento da instalação deverá ser realizado dentro da vigência
da promoção para que seja concedido a ativação do bônus. A instalação será
feita conforme disponibilidade de agenda técnica, que será informada no ato da
contratação;

b. Será necessária consulta de disponibilidade;
c. Prospect que já possuir algum agendamento de instalação, não será
contemplado com a promoção;
d. O Bônus será contabilizado a contar da data do produto instalado. Ou seja D +
90 dias;
e. Após período de 90 dias, internet retornará ao contratado de 60 ou 80 MEGA
automaticamente, podendo ser feita a migração mediante a aceite do novo valor
de mensalidade;
f. Esta promoção não é cumulativa com outras promoções vigentes;
g. Promoção válida somente para contratação das velocidades 60 e 80 MEGA;
h. Não serão contempladas novas adesões com CPFs ou endereços que tenham
contratos cancelados durante os últimos 30 dias.

Dos valores:
• A Taxa de Instalação possui valor de R$150,00 como padrão.
• Abaixo tabela com valores e suas respectivas velocidades:

VELOCIDADE CONTRATADA
60 MEGA
80 MEGA

VALOR
R$ 105,98
R$ 126,98

