
Regulamento da “PROMOÇÃO DE FÉRIAS” 

Online Telecom 

 

 

A “Promoção de Férias” é realizada através das lojas físicas, mídias digitais, pelo 0800 e 

vendedores Porta à Porta da Online Telecom, conforme termos e condições estabelecidas 

neste regulamento:  

 

1. Clientes Elegíveis:  

 

A oferta é destinada a novos clientes de internet fibra óptica que contratarem os planos com 

velocidades de 100 MEGAS e 300 MEGAS, bem como englobará os clientes da base que 

tenham os referidos planos contratados e desejarem o upgrade, sendo analisado de acordo 

com a disponibilidade na sua região, conforme viabilidade técnica no endereço do contratante 

e disponibilidade da promoção na cidade (checar lista de revendas participantes). 

 

1.1 Lista de revendas participantes: 

 

            Ceará 

1. Alcântaras 

2. Ararendá 

3. Barroquinha 

4. Boa Viagem 

5. Caiçara 

6. Camocim 

7. Cariré 

8. Carnaubal 

9. Chaval 

10. Crateús 

11. Granja 

12. Guaraciaba do Norte 

13. Hidrolândia 

14. Ibiapina 

15. Independência 

16. Ipueiras 

17. Itatira 

18. Meruoca 

19. Monsenhor Tabosa 

20. Novo Oriente 

21. Reriutaba 

22. Santa Quitéria 

23. Tamboril 

24. Ubajara 

25. Varjota 

 

 

 

 



 

 

 

Piauí e Maranhão 

26. Anapurus 

27. Brasileira 

28. Pedro II 

29. Piracuruca 

30. Piripiri 

31. São Bernardo 

 

A adesão à oferta é permitida uma única vez por CPF e está sujeita à análise de crédito.  

 

2. Vigência: 

 

A adesão à oferta será realizada de 01/07/2022 a 31/07/2022, podendo ser prorrogada ou 

descontinuada a exclusivo critério da ONLINE TELECOM. 

 

3. Condições da Promoção: 

 

A promoção consiste na condição de o cliente ao aderir qualquer plano durante o mês de 

julho terá a oportunidade de aumentar a velocidade. Com o acréscimo de R$ 7,00 (sete reais) 

o cliente sairá do plano de 100 MEGAS, que corresponde ao valor de R$72,90 (setenta e dois 

reais e noventa centavos), para 300 MEGAS pelo valor de R$ 79,90 (setenta e nove reais e 

noventa centavos), pelo período de 12 meses. Para os clientes que aderirem o plano de 300 

MEGAS, que corresponde ao valor de R$ 84,90 (oitenta e quatro reais e noventa centavos), 

com um acréscimo de R$ 5,00 (cinco reais), passará a usufruir do plano de 500 MEGAS pelo 

valor de R$ 89,90, pelo período de 12 (doze) meses. Essa condição é válida especialmente 

para as lojas do Ceará e Piauí. 

 

Após os 12 (doze) meses o cliente permanecerá com o plano de 300 MEGAS, que 

corresponde ao valor de R$ 84,90 (oitenta e quatro reais e noventa centavos), de acordo com 

o contrato firmado na adesão. Em caso de downgrade, o cliente deverá procurar a revenda 

da sua região e aderir a um novo plano. 

 

Para as lojas do Maranhão: o cliente ao aderir o plano de 300 MEGAS, que corresponde ao 

valor de R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos), passará a usufruir da velocidade 

de 500 MEGAS pelo mesmo valor de R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos), 

pelo período de 12 (doze) meses. 

 

Após os 12 (doze) meses o cliente permanecerá com o plano de 500 MEGAS, que 

corresponde ao valor de R$ 129,90 (cento e vinte e nove reais e noventa centavos), de acordo 

com o contrato firmado na adesão. Em caso de downgrade, o cliente deverá procurar a 

revenda da sua região e aderir a um novo plano. 

 

Em casos de desistência na vigência dos 12 (doze) meses o cliente perderá o benefício 

adquirido na adesão.  

 



A promoção será válida para novos clientes e para clientes da base que optarem por 

realizar Upgrade com renovação do contrato de fidelidade. 

 

O benefício ocorrerá por meio de adesões dos planos mencionados a partir do dia 01 de julho 

de 2022 à 31 de julho de 2022, podendo ser aderido tanto nas lojas físicas como por mídias 

digitais, Central de Atendimento através do 0800 088 1111 ou por meio dos vendedores porta 

a porta. 

 

Em caso de dúvida, deve procurar a nossa Central de Atendimento através do 0800 088 1111. 

 

No que tange a taxa de instalação ela será gratuita nas revendas do Nordeste, em virtude da 

Ação Solidária, na qual dispõe para os planos residenciais fibra, caso o cliente opte por 

doar 1kg de alimento não perecível.  

 

 

5. Disposições Finais: 

 

*Para detalhes dos planos e condições de contratação, consulte o site 

http://www.onlinetelecom.com.br  

 

Todas as ofertas de aquisição vigentes possuem compromisso de permanência mínima de 

12 meses, com todos os serviços especificados neste regulamento.  

 

Em caso de cancelamento, será cobrada multa proporcional, conforme estipulado em contrato 

de permanência.  

 

Os equipamentos cedidos pela ONLINE TELECOM deverão ser devolvidos na rescisão do 

contrato ou quando for necessário, em razão de solicitação de alteração de plano. 

 

A adesão poderá ser feita em qualquer um dos nossos canais de venda.  

 

A adesão implica na aceitação total e irrestrita de todos os termos deste regulamento, que é 

parte integrante do Contrato de Prestação de Serviço de Comunicação Multimídia (Contrato 

SCM) e do Contrato de Permanência. 

 

A ONLINE TELECOM poderá: alterar, suspender ou cancelar a presente promoção, mediante 

prévia comunicação a ser divulgada por meio do site www.onlinetelecom.com.br. 

 

Os preços e condições para aquisição dos serviços de forma individual estão disponíveis no 

site: www.onlinetelecom.com.br. 

http://www.onlinetelecom.com.br/
http://www.onlinetelecom.com.br/

