
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO RELÂMPAGO 
“MÊS DOS NAMORADOS” 

 

 

Esta Promoção contempla e complementa os termos da Promoção “TROQUE PELA MELHOR”, com 
validade apenas para novas contratações do Plano FIBRA LUX+, no período de 17 a 30 de junho de 

2020, incluindo os seguintes termos: 
 

 
1) O serviço de valor adicionado tipo OTT “NOGGIN”, prestado pela Viacom International Inc e 
com revenda pela I-Conecta Redes de Telecomunicação Eireli, está incluído no plano contratado 
através desta Promoção gratuitamente até 31/08/2020. Após essa data no caso de o cliente desejar 
a continuidade desse serviço, bastará solicitar ao PORTAL ENTRE contratação do mesmo pelo valor 
mensal de R$ 2,00 (dois reais). 
 
2) O PORTAL ENTRE concederá o desconto de R$ 30,00 nas seis primeiras mensalidades do Plano 
FIBRA LUX+, ficando o valor mensal nesse período reduzido a R$ 99,00 (noventa e nove reais). 
 
3) O PORTAL ENTRE disponibilizará ao cliente, sob a forma de comodato e sem custo de aluguel, 
durante todo o período em que mantiver o plano FIBRA LUX+ contratado, um roteador wifi do 
padrão 802.11 ac, com portas gigabit, permitindo usufruir a banda total de download do plano, de 
300Mbps. A banda a ser efetivamente obtida nos dispositivos do cliente dependerá de vários fatores 
como: capacidade de recepção do dispositivo no padrão 802.11ac, capacidade de processamento 
do dispositivo compatível com o tráfego de dados recebido, distância entre o dispositivo e o roteador 
wifi, ausência de interferências de rádio frequência, entre outros. 
O roteador wifi que será disponibilizado poderá ser um equipamento adicional ou integrado ao 
terminal óptico. 
 
4) A contratação do Plano FIBRA LUX+ através desta promoção obriga ao cliente à permanência 
mínima de 12 meses de vigência do contrato, sem possibilidade de downgrade. No caso do cliente 
vir a solicitar o encerramento do contrato antes do período mínimo de 12 meses, deverá ressarcir o 
valor dos benefícios que a promoção concede, proporcionalmente ao prazo faltante para o término 
dos primeiros 12 meses. O valor total dos benefícios ora concedidos é estabelecido em R$ 920,00 
(novecentos e vinte reais), que incluem a taxa de instalação, o desconto concedido nos seis primeiros 
meses e o comodato do roteador wifi. 


