
EXPERTS TELECOM 

REGULAMENTO: 

REGRAS E INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DA PROMOÇÃO: 

ANO NOVO COM INTERNET EM DOBRO 

 

 O presente regulamento fixa regras para a Promoção: ANO NOVO COM 

INTERNET EM DOBRO.  

 Campanha para o mês de Janeiro/2021, no período especificado neste 

regulamento, podendo ou não ser prorrogada, com a intenção de PRÉ lançar novos 

planos de INTERNET, com HABILITAÇÃO E WI-FI Gratuitos* (vide cláusula 4.2 e 4.3).  

 1 - FORMATO: No período de validade da campanha o cliente que contratar 

internet na rede Experts Telecom (incluindo filiais, **exceto parceiros) efetuará a 

contratação gratuita com roteador incluso em comodato. 

 2 - EXEMPLO DA CONTRATAÇÃO:  

Contrata: 25MB R$ 79,90  - Leva:  50MB R$ 79,90 
Contrata: 50MB R$ 89,90      - Leva: 100MB R$ 89,90 

Contrata: 100MB R$ 99,90      - Leva:  200MB R$ 99,90 
 

 3 - VALIDADE DA PROMOÇÃO: 01/01/2021 até 20/01/2021; 

 4 – DEMAIS INFORMAÇÕES:  

4.1 - Campanha válida apenas para contratação via Fibra Óptica; 

4.2 - Cliente sujeito à aprovação do FINANCEIRO conforme normas internas da 

empresa. Mesmo que reprovado, o cliente ainda pode contratar os planos da 

promoção realizando pagamento da habilitação e do roteador; 

4.3 - Cliente necessita estar dentro do padrão de habilitação até 150 mts da caixa de 

atendimento. (Caso não esteja haverá um custo por metro adicional de cabo). 

4.4  - Não está incluso nesta campanha o pedido de mudança de endereço; 

4.5 - Não está incluso nesta campanha cabeamento extra solicitado pelo cliente; 

4.6 - Campanha válida para quem já é cliente e deseja contratar um produto adicional 

(TV, Telefone); 

4.7 - Campanha válida para aquisição de combos com até um ponto (ponto adicional 

terá a taxa de ativação R$ 100,00 por ponto adicional; 

4.8 - Para quem já é cliente procure nossa loja ou site;   

4.9 – Promoção também é válida para clientes Empresariais, exemplo de 

contratação:   

50MB R$ 109,90 passa 100MB R$ 109,90 
100MB R$ 139,90 passa 200MB R$ 139,90 
150MB R$ 169,90 passa 300MB R$ 169,90 

 

Curitibanos SC, Janeiro de 2021 


