
Regulamento da campanha “Indique um amigo” 
Online Telecom 

 
 
A Promoção “Indique um amigo” é realizada em todos os canais de venda da Online 
Telecom, conforme termos e condições estabelecidas neste regulamento:  
 
1. Clientes Elegíveis:  
 
Podem participar da promoção todos os clientes da base de assinantes de serviços da 
Online Telecom nas cidades participantes.  
 
1.1 Lista de revendas participantes: 
 
            Ceará 

1. Alcântara 
2. Ararendá 
3. Barroquinha 
4. Boa Viagem 
5. Caiçara 
6. Camocim 
7. Cariré 
8. Carnaubal 
9. Chaval 
10. Crateús 
11. Granja Sede / Granja Interior 
12. Guaraciaba do Norte 
13. Hidrolândia 
14. Ibiapina 
15. Ipueiras 
16. Itatira 
17. Meruoca 
18. Monsenhor Tabosa 
19. Novo Oriente 
20. Santa Quitéria 
21. Sucesso 
22. Tamboril 
23. Ubajara 
24. Varjota 

 
Piauí 

25. Brasileira 
26. Cocal 
27. Pedro II 
28. Piripiri 
29. Piracuruca 

 
Maranhão 



30. Anapurus 
31. SãoBernanrdo 

 
2. Vigência: 
 
A adesão à promoção será realizada por tempo indeterminado, podendo ser descontinuada 
a exclusivo critério da ONLINE TELECOM. 
 
3. Condições da Promoção: 

 O cliente ganhará um desconto de até 100% ( cem por cento) no valor da próxima 
mensalidade por cada amigo que indicar, sem limites de indicações. O desconto será 
concedido na próxima mensalidade se a indicação ocorrer antes do seu fechamento.  

Quanto mais você indica, mais você ganha. Indicou 2 amigos? Ganhou 2 meses. Indicou 3 
amigos? Ganhou 3 meses. Se você indicar 12 amigos, você pode passar o ano todo sem 
pagar internet. 

O desconto não se aplica aos valores de renegociação que o cliente eventualmente tenha 
com a Online Telecom. Em hipótese alguma, haverá o pagamento em dinheiro. Caso o 
cliente cancele o seu plano de serviço antes da obtenção da promoção perderá o direito a 
mesmo. 

O valor do desconto será equivalente ao valor do plano adquirido pela pessoa indicada até 
o limite de 100% (cem por cento) da mensalidade de quem indicou.  

A promoção só é aplicável ao amigo cujo CPF não esteja cadastrado como cliente ativo de 
qualquer serviço prestado pela Online Telecom. O cliente só adquire o direito ao desconto 
se o amigo indicado contratar efetivamente qualquer dos serviços prestados pela Online 
Telecom. Para os fins desse regulamento, considera-se como contratação efetiva a 
assinatura dos contratos com a Online Telecom.  

No que tange a taxa de instalação, ela será gratuita apenas onde vigora a campanha 
Indique um amigo, para os planos residenciais fibra, caso o cliente opte por doar 1kg de 
alimento não perecível.  
 
4. Como participar:  
 
Preencha o formulário de indicação disponível em nossas lojas e canais de atendimento, 
com o nome e contato do seu amigo.  
 
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.  
 

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


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/

