REGULAMENTO PROMOÇÃO DE INDICAÇÃO Gb Online

1. A empresa Giga byte Telecomunicações Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n°
02.884.089/0001-21, com sede na Avenida das Figueiras, 433 – Setor Comercial – CEP: 78550-254, realiza a
promoção “Indique e ganhe”, na qual beneficia clientes que indicam seus amigos a contratem plano de
internet com a Gb Online.
1.1. Poderão participar da Promoção de Indicação, aqueles que já são clientes da Gb Online, pessoa física ou
jurídica.
2. A promoção consiste em premiar com descontos de 30, 50 ou 100% o cliente que indicar um, dois ou
três amigos respectivamente e eles contratem os serviços Gb Online.
3. As indicações devem ser do primeiro ao último dia de cada mês, as indicações serão somadas no mês
seguinte, até o 05º dia, e o desconto será lançado no mês subsequente à indicação. Exemplo: Se a indicação
foi em janeiro, o desconto recairá na mensalidade de março.
4. O desconto será validado apenas após a conclusão da instalação do indicado. Se até o 5º dia não foi
concluído, ficará para análise do próximo mês.
4.1 Não ocorrendo a instalação por inviabilidade ou por desistência do indicado, não será aplicado o
desconto.
5. O desconto será em apenas 01 mensalidade do indicador.
6. O valor do desconto será de acordo com o número de indicações realizadas dentro do mês
7. Não há possibilidade do cliente se autoindicar na contratação de segundo ponto, por exemplo, para
obtenção de desconto.
8. Se o novo cliente, já tem cadastro na Gb Online, pois em algum momento iniciou uma contratação, perderá
o título de indicado.
9. O indicado precisa informar o nome do indicador no ato da contratação, se não fizer isso, o indicador irá
perder o direito ao desconto.
10. O indicado poderá solicitar a atendente protocolo de solicitação do desconto de indicação.
11. As indicações não são cumulativas.
11.1 O cliente pode indicar até 03 novos clientes dentro do mesmo mês. Se indicar 04 por exemplo, o 4º
não será cumulado para o próximo mês.
12. O desconto é intrasferível e não pode ser convertido em dinheiro.
13. Se o cliente não fizer a substituição do boleto com desconto, perderá automaticamente o benefício.
14. Os casos omissos e quaisquer dúvidas oriundas do presente Regulamento serão solucionados pela
diretoria da Gb Online e não gerarão qualquer tipo de recurso à decisão.
15. No caso de dois clientes indicarem uma mesma pessoa, terá direito ao desconto, apenas um deles
confirmado pelo indicador no ato da contratação.
Sinop, 01 de maio de 2017.
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