
Regulamento da Promoção “Bolsas de estudos com 30% durante todo o curso”. 
 
A Campanha “Bolsas de estudos com 30% durante todo o curso” em parceria com a 
UNICESUMAR – POLO IGARAPÉ e SFOX TELECOM, onde seus termos e condições 
serão identificados pelas cláusulas seguintes: 
 
 
1. DO OBJETO DA PROMOÇÃO 
 
A promoção é válida para os clientes que possuem planos de BANDA LARGA 
RESIDENCIAL - FIBRA ÓPTICA e que estejam em situação de adimplência, dirigida 
aos clientes regulares (pessoa física) da SFOX TELECOM mediante termos e condições 
inseridos neste regulamento. 
 
 
2. ADESÃO E VIGÊNCIA 
 
A vigência da promoção é a partir do dia 19 de junho de 2020 e será válida por tempo 
indeterminado. Sendo assim essa poderá ser substituída, cancelada e/ou interrompida sem 
aviso prévio. 
 
 
3. ELEGÍVEIS 
 

3.1. Fazem parte desta promoção todos os CLIENTES TITULARES e seus 
DEPENDENTES LEGAIS com contratos regulares da SFOX TELECOM de 
acordo com os requisitos impostos e condições legais previstas junto a instituição 
de ensino UNICESUMAR. 
 
3.2. Para os CLIENTES TITULARES e seus DEPENDENTES LEGAIS com 
contratos regulares da SFOX TELECOM matriculados e regulares da 
UNICESUMAR – Polo Igarapé a partir de 19/06/2020. 

 
 
4. CONDIÇÕES 
 
Para participar e fazer jus aos benefícios desta promoção o cliente deverá previamente, 
atender aos seguintes requisitos: 
 

4.1. O CLIENTE deverá seguir todas regras de acordo com as regras do 
regulamento. 
 
4.2. O CLIENTE da SFOX TELECOM que efetuar uma nova contratação ou 
que já esteja em nossa base, terá o direito ao voucher de 30 % de desconto em 
sua mensalidade durante todo o curso. Seja graduação ou pós-graduação. 

 
4.3. Para direito ao desconto dos 30% é necessário que o cliente apresente no ato 
da matrícula o boleto pago referente ao mês em vigor. 

 
4.4. A SFOX TELECOM e a UNICESUMAR se reservam no direito de encerrar 



essa promoção a qualquer momento. 
 

4.5. Qualquer situação não prevista neste regulamento será resolvida pela equipe 
de marketing da SFOX TELECOM, e da UNICESUMAR em até 24 horas a 
partir do ocorrido. 

 
4.6. Este desconto promocional só será valido para matrículas realizadas na 
unidade UNICESUMAR Polo Igarapé, situado na Rua João Rosa 353 – Centro – 
Igarapé – MG, mediante ao item descrito no campo 3. 

 
4.7. O desconto promocional de 30% será tanto para titular do contrato junto a 
SFOX TELECOM quanto para seus dependentes que já estejam com idade para 
execução dos cursos propostos. Onde será necessário além da apresentação do 
boleto quitado referente ao mês vigente, a apresentação de um documento que 
comprove o grau de parentesco com o titular 

 
4.8. O voucher promocional de 30% não é restrito somente a clientes que 
residem em Igarapé, desde de que a matrícula seja efetuada no UNICESUMAR 
Polo Igarapé conforme descrito no campo 

 
4.9. A SFOX TELECOM não se responsabiliza por valores cobrados pela 
instituição que esteja foram dos 30% acordados. 

 
4.10. Fica de extrema responsabilidade do titular a verificação do regulamento 
disponibilizado pela instituição da UNICESUMAR e da negociação de demais 
itens junto a instituição. 

 
4.11. Os cursos oferecidos são totalmente online em EAD, onde o aluno se 
deslocará até o polo para efetuar sua matrícula e retirada de matérias de acordo 
com as regras impostas no regulamento da instituição. 

 
4.12. O voucher será disponibilizado independente do plano contratado e para o 
cliente que se encontra na base é necessário que esteja dentro da fidelidade e 
com o boleto vigente quitado. 


