REGULAMENTO DA PROMOÇÃO BLACK WEEK BRASREDE

1. DESCRIÇÃO DA PROMOÇÃO
1.1-A promoção “BLACK WEEK BRASREDE” realizada pela BRASREDE
TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ: 05.896.206/0001-65 objetiva promover indicações
de novos clientes aos produtos ofertados pela BRASREDE.
1.2 A promoção consiste em conceder isenção de instalação e desconto de uma
mensalidade, para quem contratar algum plano da BrasRede durante o período da
promoção. Se além de contratar um plano durante o período de vigência, ainda indicar um
amigo, que também contrate um plano no período de vigência, os dois ganharão além da
isenção da mensalidade e da instalação, a isenção de outra mensalidade (totalizando
duas mensalidade gratuitas). Caso a indicação seja feita por um CLIENTE (assinante já
instalado antes do período da promoção), neste caso o CLIENTE irá ganhar a isenção de
UMA mensalidade, e o novo cliente (que assinou durante o período da promoção,
indicado pelo CLIENTE) irá ganhar a isenção da instalação, e de duas mensalidades.
2. DA HABILITAÇÃO
2 . 1 Estão habilitados a participar da promoção, pessoas físicas, residentes nas
cidades de abrangência da BrasRede, que tiverem viabilidade técnica para conexão a
rede da BrasRede.
3. DA VIGÊNCIA
3.1 A promoção é validada no período de 23 a 27 de novembro de 2020.
4. DO FUNCIONAMENTO DA PROMOÇÃO
4.1 Solicitando a contratação de qualquer plano da BRASREDE, durante o período
de vigência da Promoção, o Assinante estará ganhando a isenção da Instalação (R$
100,00), e a isenção de uma mensalidade ( será definido com o vendedor qual
mensalidade será isenta, não sendo necessariamente a primeira mensalidade).
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4.2 Se além de solicitar a contratação do plano no período de vigência, o cliente
indicar um amigo que também faça a contratação de um plano da BrasRede durante o
período de vigência da promoção, neste caso os dois ganham a isenção de uma
mensalidade a mais, totalizando a isenção de duas mensalidades e da instalação.
4 . 3 No caso de um CLIENTE (assinante já instalado antes do período da
promoção) indicar um amigo, que faça a contratação no período da promoção, o
CLIENTE irá ganhar a isenção de uma mensalidade, e o AMIGO indicado, irá ganhar a
isenção de duas mensalidade e da instalação.
4.4 Na hora da contratação, seja ela presencial, ou pelos canais de contato da
BRASREDE(Telefone, WhatsApp/ Facebook) o Indicado devera mencionar a promoção, e
o nome do cliente que o indicou. Não serão aceitas outras formas de indicação.
5. DO FUNCIONAMENTO DA ISENÇÃO DA MENSALIDADE
5.1 Será definido pelo vendedor, na hora da contratação, que mês que o cliente irá
ganhar a isenção da mensalidade.
5 . 2 O desconto é exclusivo para o indicador e o indicado, não podendo ser
transferido, tampouco convertido em dinheiro ou cedido.
6.DEMAIS REGRAS DA PROMOÇÃO
6.1 A promoção é válida apenas para clientes Pessoa Física.
6.2 A promoção é válida dentro da área de cobertura atendida pela BRASREDE.
6 . 3 Somente serão aplicados as isenções, caso os assinantes indicados sejam
efetivamente instalados, se por algum problema técnico, ou desistência, o assinante
acabar não efetivando a instalação, os descontos pertinentes a esta indicação não serão
concedidos.

