REGULAMENTO DA PROMOÇÃO MAX FRIDAY

Para poder participar dessa Promoção, o cliente deverá ler o presente Regulamento e,
decidindo participar da Promoção, concordará e aceitará todas as regras e condições
estabelecidas neste Regulamento e nas Cláusulas do Contrato de Prestação de Serviço de
Internet.
1. Esta Promoção é realizada pela Bigdot Telecomunicações Ltda EPP, doravante denominada
Portal Entre, nas seguintes condições:
2. Objeto da Promoção
A Promoção “MAX FRIDAY é composta pela oferta de um pacote composto do plano FIBRA
LUX++, de conexão óptica com acesso à Internet, com condições especiais para cliente
pessoa física para uso residencial, em endereço na área de atendimento do Portal Entre.
3. Vigência
A presente promoção vigerá apenas para contratações efetuadas no dia 27 de novembro de
2020.
4. Descontos Promocionais
4.1. Todos os contratos efetivados na data da vigência desta promoção terão os seguintes
descontos:
4.1.1. Gratuidade nas taxas de habilitação e instalação, condicionada à inexistência de
restrições ao crédito registradas no CPF do contratante nos órgãos de proteção ao crédito;
4.1.2. O cliente contratante que tiver retrições ao crédito poderá ter a gratuidade das taxas
de habilitação e instalação caso apresente comprovantes de estar adimplente com as
mensalidades dos dois últimos meses de seu atual provedor de Internet.
4.1.3. O cliente contratante que não atender a nenhuma das condições dos itens 4.11 e
4.1.2 terá o desconto de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) no valor total das taxas
de habilitação e instalação, pagando apenas R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) pelas duas
taxas.
4.1.4. A mensalidade do plano FIBRA LUX++ terá um desconto de R$ 60,00 (sessenta reais)
nas doze primeiras mensalidades, ficando reduzida nesse período a R$ 139,00 (cento e trinta
e nove reais)/mês.
5. Instalação do roteador WIFI Dual AC Gigabit
Está incluída na promoção o serviço técnico de “survey” na residência do cliente para
determinação do local mais adequado à instalação do roteador wifi, bem como a própria
instalação desse equipamento.
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6. Fidelidade
A adesão a essa promoção vincula o compromisso de permanência do cliente pelo prazo
mínimo de 12 meses, sendo permitido ao cliente o encerramento antecipado a qualquer
momento com o ônus de multa de 25% do valor das mensalidades faltantes para o término
do período inicial de 12 meses.
7. Condições Gerais
7.1. A participação dos Clientes na Promoção está sujeita à análise das condições técnicas
para a instalação da conexão, que serão efetuadas tanto no momento da solicitação da
adesão à Promoção como no momento da instalação.
7.2. A participação na presente Promoção implica a aceitação total e irrestrita de todos os
termos deste Regulamento, sendo que os termos específicos desta Promoção prevalecerão
sobre as disposições do Contrato de Adesão.
7.3. Incluem-se nessa promoção todas as demais condições estabelecidas no Regulamento
do Plano FIBRA LUX++ e Contrato de Adesão ao Serviço de Conexão Óptica Multiserviços
ENTRE RESIDENCIAL da empresa Bigdot Telecomunicações Ltda e no Contrato de
Adesão aos Serviços de Acesso à Internet Residencial da empresa I-Conecta Redes de
Telecomunicação .EIRELI.
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