Somos sua nova operadora e provedor de acesso à internet, com
atuação na grande Porto Alegre. Possuímos autorização na Agência
Nacional de Telecomunicações - Anatel e estamos devidamente
licenciada de acordo com a legislação vigente para operar e transmitir
sinais de dados, vídeo, internet e voz entre outras tecnologias de acesso
às redes de telecomunicações.
1. PROMOÇÃO:
A “Promoção Prêmio por Indicação” tem por objetivo incentivar o cliente da SINALNET,
Pessoa Física ou Jurídica que adquire os serviços de Internet da SINALNET, a indicar novos
clientes.
2. PRÊMIO:
O prêmio será sob a forma de descontos sobre o valor da última mensalidade em aberto
(conforme abaixo):
A cada indicação, você recebe no mês seguinte 25% de desconto de sua mensalidade.
Na soma de 4(quatro) indicações, (sendo no mesmo mês) dentro da janela de 30dias, você
soma 25% das quatro indicações e sua mensalidade no mês subsequente é grátis!

Tecnologia,
Internet?
voz e vídeo?

3. DO DIREITO AO PRÊMIO:
Não terão direito ao prêmio da promoção, clientes que possuírem mensalidade em atraso
superior a 20 dias.
As indicações que venham desistir do serviço dentro do período apurado, pelo indicador(a)
ou seja a janela de 30 dias, estes serão considerados como NÃO validos!
O Prêmio por Indicação (Desconto) não será cumulativo mais que 30dias.
O prêmio será disponibilizado ao cliente após 30 dias, ou seja, no mês subsequente a
indicação.

Transformamos
Tecnologia,
em inovação!

4. DAS REGRAS DA PROMOÇÃO:
A SINALNET poderá alterar a qualquer tempo as regras da
Promoção, mediante a apresentação das novas regras com
prazo de 30 (trinta) dias antecedentes a vigências da
alteração.

Projetos,
consultoria...

5. VIGÊNCIA DA PROMOÇÃO:
A Promoção Prêmio por Indicação terá inicio em
01/10/2012, e terá vigência por tempo indeterminado. A
Promoção Prêmio por Indicação poderá ser
encerrada/cancelada a qualquer tempo, sendo que será
divulgado seu termino por meios de comunicação, com prazo
antecedente de 30 (trinta) dias do termino.

Redes de Comunicações LTDA.

...sinal que conecta você ao mundo!

