REGULAMENTO: PROMOÇÃO INDIQUE UM AMIGO E GANHE 50% DE DESCONTO EM UMA
MENSALIDADE A CADA INDICAÇÃO
Prazo da Promoção: 01/07/2021 a 30/06/2022
A promoção consiste em beneficiar o CLIENTE SEMPRE INTERNET com 50% de desconto em
uma mensalidade a cada indicação de um novo cliente, regida pelas regras a seguir:
- O CLIENTE SEMPRE INTERNET ao indicar um novo cliente ganhará a título de desconto o valor
correspondente a 50% em uma mensalidade do seu contrato. Nos casos de mais de uma
indicação, o desconto é vinculado ao número de indicações.
- As indicações só terão validade se preenchidas em formulário próprio disponível no site
https://sempreinternet.com.br/sys/indique/ . Após envio das informações o CLIENTE SEMPRE
INTERNET receberá um e-mail de confirmação.
- O Primeiro valor referente ao desconto será atribuído na segunda mensalidade subsequente
a data da instalação do NOVO CLIENTE:
- Ex1: Uma indicação: Cliente assinou e instalou o plano em julho de 2021, o desconto será
concedido na mensalidade com vencimento em setembro de 2021.
- Ex2: Três indicações: Os três novos clientes assinaram e instalaram no mês de julho de 2021,
logo os descontos serão concedidos nas mensalidades com vencimentos: 50% de desconto em
setembro, 50% de desconto em outubro e 50% de desconto em novembro.
- O desconto está diretamente relacionado a efetivação do NOVO CLIENTE que consiste em
instalação e pagamento da primeira mensalidade do contrato (ex.: contratou em julho 2021 e
pagou a mensalidade com vencimento em agosto de 2021).
- O desconto referente a mensalidade será cancelado em caso de atraso no pagamento, ou
seja, deverá ser pago até o dia do vencimento escolhido pelo CLIENTE e pelo INDICADO.
- Em caso de cancelamento do contrato (Cliente SEMPRE INTERNET ou Novo Cliente), o
desconto ainda não vencido será cancelado automaticamente.
- Regulamento válido somente para Clientes na Pessoa Física com planos Residenciais.
- O regulamento está disponível no site www.sempreinternet.com.br, em todas as lojas
Sempre Internet e pode ser solicitado mais informações pelo telefone 0800 300 0800.

