Informações dos Planos de Serviços – Campanha de Aniversário NETSPEED
Nesta oferta promocional de Aniversário Netspeed, o Cliente poderá adquirir o Plano de Internet
200 MEGAS, recebendo 400 MEGAS pelo prazo de 12(doze) meses ou poderá optar por
contratar o plano de 300 MEGAS, recebendo 600 MEGAS pelo prazo de 12(doze) meses.
A oferta será válida desde a data de 18/01/2022 até a data de 26/01/2022. Encerrado o período
supramencionado, não será possível a adesão ou contratação da promoção ofertada.
A concretização da contratação dependerá da assinatura do Cliente ao “Termo de Contratação e
demais aditivos” via aplicativo ou por outro meio indicado pelo setor de Atendimento Netspeed.
O plano estará disponível apenas para a modalidade pós- paga das mensalidades.
A contratação do Plano promocional estará sujeita à análise prévia de viabilidade técnica de
instalação dos serviços no local de residência ou de estabelecimento comercial do Cliente.
O Plano promocional contratado inclui, em oferta conjunta, os serviços “Família Segura Hero”
e locação de Roteador tipo AC 1200 de 4 antenas.
O Assinante usufruirá do benefício de adicional de Megas ( 400 Megas ao preço do plano de
200 Megas ou 600 Megas ao preço do plano 300 Megas) pelo prazo de 12(doze) meses. Após
este prazo, o Plano de Serviços escolhido pelo Cliente voltará à sua configuração original de 200
ou 300 Megas.
O plano promocional contratado importará na concessão de descontos, sendo devido em razão
destes, a fidelização do cliente pelo prazo de 12 meses de contratação.
Os clientes da Netspeed que desejarem a migração de seu plano atual para o plano descrito nesta
Promoção, deverão solicitar, durante o prazo de duração da oferta, sua adesão à promoção através
dos canais de vendas NETSPEED, sendo eles: Lojas, site, PaP (porta a porta) ou Atendimento
(10635). A nova contratação dependerá da assinatura do cliente de um novo “Termo de
Contratação”, termos aditivos e demais contratos, podendo haver a alteração nas condições da
prestação dos serviços em relação ao plano anteriormente contratado.

