REGULAMENTO DA PROMOÇÃO DE DIAS DAS MÃES

1 DA PROMOÇÃO
1.1 A promoção de Dia das Mães da Unifique, doravante denominada simplesmente
“MANHÊÊÊ, FIQUE COM A UNIFIQUE”, tem caráter comercial e objetiva aumentar as vendas
dos serviços agregados ao plano de internet: TV por assinatura, Telefonia Fixa e Wi-Fi Mesh.

2 ORGANIZADOR
2.1 Esta promoção é organizada pela UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES SA., inscrita perante o
CNPJ sob o nº 02.255.187/0001-08, com sede na Rua Duque de Caxias, 831, Centro,
Timbó/Santa Catarina.

3 PARTICIPANTES
3.1 Podem participar desta promoção todas as pessoas físicas, que aderirem a qualquer plano
denominado combo: internet + TV, internet + Telefonia Fixa, internet + Wi-Fi Mesh, internet +
TV + telefonia fixa. Clientes Unifique que já possuem contrato do serviço de internet banda
larga com o plano ativo e adimplente.
3.2 A promoção não é válida para pessoas jurídicas, pessoas inadimplentes ou com
inviabilidade técnica.

4 MECÂNICA DA PROMOÇÃO
4.1 A presente promoção contempla o contratante com instalação grátis de serviços
denominados combo: internet + TV, internet + Telefonia Fixa, internet + Wi-Fi Mesh, internet +
TV + telefonia fixa.
4.2 Em caso de instalações superiores a 150 metros da rede, a diferença de cabo superior a
esta metragem será cobrada o valor de R$ 1,00 por metro excedente. Assim haverá a cobrança
do valor de serviço + valor do excedente de cabeamento
4.2 Clientes Unifique que já possuem contrato do serviço de internet banda larga também
podem solicitar a instalação sem custo ao adicionar os serviços: TV por assinatura, Telefonia
Fixa, Wi-Fi Mesh.

5 PRAZO PARA EXECUÇÃO DA PROMOÇÃO
5.1 A promoção inicia no dia 05 de maio de 2022 e encerrará em 08 de maio de 2022.

6 PARTICIPAÇÃO
6.1 Para participar desta promoção é necessário contratar um plano para pessoa física
denominado como combo: internet + TV, internet + Telefonia Fixa, internet + Wi-Fi Mesh,
internet + TV + telefonia fixa.
6.2 A contratação pode ser realizada em todos os canais de atendimento da Unifique: Loja de
Atendimento, WhatsApp comercial, telefone, site oficial.

7 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 A presente Promoção poderá ser encerrada antes do prazo aqui estabelecido, caso a
empresa decida.
7.2 Apenas no Estado do Rio Grande do Sul a empresa ainda não possui telefonia fixa, cabendo
a promoção apenas para os combos internet + TV, internet + Wi-Fi Mesh.
7.3 Na hipótese da ocorrência da verificação e/ou comprovação de fraude e/ou tentativa de
burlar as disposições do presente Regulamento e suas regras, o cliente perderá o direito a
instalação grátis, sem prejuízo de qualquer outra medida que possa eventualmente ser
tomada por parte da Empresa.
7.4 O presente regulamento poderá ser alterado e/ou a Promoção suspensa ou cancelada, sem
aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro fator ou motivo imprevisto que
esteja fora do controle da Empresa e que, de alguma forma, comprometa sua realização da
maneira originalmente planejada.
7.5 Ficam os clientes cientes, desde já, que não poderão utilizar-se de meios escusos para
participar desta Promoção e/ou de mecanismos que criem condições de participação irregular,
desleais ou que atentem contra os objetivos e condições de participação previstas neste
regulamento, situações essas que, quando identificadas, serão consideradas como infração aos
termos do presente regulamento, ensejando o impedimento da participação e/ou o imediato
cancelamento da participação, sem prejuízo, ainda, das medidas cabíveis a serem adotadas
pela Empresa em face do Participante infrator.
7.6 Esta Promoção enquadra-se na modalidade Comprou-Ganhou e independe de qualquer
modalidade de sorteio, vale-brinde, concurso ou operação assemelhada, não estando,
portanto, sujeita à autorização prévia estabelecida no artigo 1º da Lei Federal 5.768/71.
7.7 Fica desde já eleito o Foro da Comarca de Timbó – SC para dirimir quaisquer questões
oriundas desta CAMPANHA.

