REGULAMENTO DA PROMOÇÃO “LEVE 3 E PAGUE 2”

Ao aderir a promoção o cliente esta ciente de todas as condições previstas nesse regulamento
e aceitação total às regras presentes.
1. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
1.1. A Promoção “LEVE 3 PAGUE 2” é válida durante o período de 01/12/2016 a 20/04/2017
(“período da oferta”).

2. DA OFERTA
2.1. A promoção “LEVE 3 PAGUE 2” realizada pela SKY é valida em todo território nacional.
2.2. Durante o período da oferta “LEVE 3 PAGUE 2” e cumprindo de todos os termos e
condições descritas no presente regulamento, o cliente que aderir à promoção descrita no
item 4.1 receberá um desconto de R$ R$49,90 (Quarenta e nove reais e noventa centavos).

3. QUEM PODE PARTICIPAR
3.1. Participam da Oferta os clientes, pessoas físicas, que possuam SKY PRÉ-PAGO ou SKY PRÉPAGO LIVRE e que aderirem à promoção descrita no item 4.1, durante o período da oferta,
com o pagamento descrito no item 4.2.
3.2. Clientes Pós-pago não são elegíveis à promoção

4. RECARGAS PARTICIPANTES
4.1. A recarga participante da Oferta é, exclusivamente, SMART 3 (três) meses.
4.2. Somente poderá participar da Oferta às recargas descritas no item 4.1 realizadas através
do telefone 3004-3990, pelo modo de pagamento Cartão de credito.
4.3. Nenhuma outra recarga dará direito a participar da presente Oferta.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS:
5.1. Com a adesão à promoção, os participantes concordam tacitamente com todas as regras
estabelecidas no presente regulamento.
5.2. O mês do desconto concedido é certo e determinado, não podendo ser trocado ou
convertidos em dinheiro.
5.3. A presente Oferta não é cumulativa com outras ações e/ou promoções realizadas pela
SKY.
5.4. Todas as dúvidas e/ou questões resultantes serão solucionadas pelos vendedores da SKY,
considerando as normas de proteção ao consumidor em vigor. Da decisão da SKY não caberá
nenhum tipo de recurso.
5.5. Por qualquer hipótese, como por exemplo, mas não se restringindo há, de força maior ou
caso fortuito, poderão ser alteradas quaisquer regras ou datas do presente regulamento,
independentemente de qualquer comunicação prévia.
5.6. São automaticamente excluídos os clientes que tentarem burlar ou fraudar as regras
estabelecidas neste regulamento.
5.7. A presente Oferta é realizada pela SKY Serviços de Banda Larga Ltda., sediada na Avenida
das Nações Unidas, 12.901, Torre Norte, 4º andar, Sala A, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ nº
00.497.373/0001-10.
São Paulo, 01 de Junho de 2016.
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.

