
 

Cada amigo indicado equivale a uma isenção na próxima mensalidade. 

Ex: 1 amigo = 1 mensalidade grátis / 2 amigos = 2 mensalidades grátis 

Amigos indicados não podem ser ex-clientes da RCTEL. 

 

Regulamento - "Indique um amigo e ganhe desconto na mensalidade" 

  
1. Este regulamento tem como finalidade estipular as condições básicas para participação na Promoção. 
2. A Promoção consiste na concessão de desconto de 100% em uma mensalidade ao cliente, que já possui um plano de serviço 
de acesso a internet contratado da RCTel Soluções em Telecom, que indicar outra pessoa física ou jurídica para se tornar 
cliente da RCTel Soluções em Telecom que venha a efetivar a contratação de um plano de acesso a internet, desde que 
observadas as condições deste Regulamento. 
3. A promoção é válida para o cliente da RCTel Soluções em Telecom, que já possui um plano de serviço de acesso a internet 
contratado, que indicar um amigo que venha a comprar um plano de serviço de acesso a internet com a RCTel Soluções em 
Telecom mediante a indicação da Promoção e do nome do cliente que o indicou. 
4. Cliente que contratar um plano de serviço de acesso a internet durante a promoção também pode participar da promoção 
indicando um Amigo para usufruir do desconto quando a mensalidade entrar em vigência. 5. O desconto só é válido para o 
cliente que indicou o amigo. 
6. O Promoção será válido no período compreendido entre 01 janeiro de 2014 a 30 de junho de 2014. 
7. Cada Amigo poderá ser indicado apenas uma vez, por apenas um Participante. Caso haja duplicidade de indicação de um 
Amigo, a segunda indicação será desconsiderada. 
8. A concessão do desconto só será feita no ato da assinatura do contrato do Amigo indicado. 
9. Cada Participante poderá indicar tantos Amigos quanto desejar. Para cada contrato assinado o participante irá acumular os 
descontos nas mensalidades subsequentes considerando 1 mensalidade por Amigo. 
10. A concessão dos descontos terão validade apenas para os contratos assinados durante a campanha. 
11. Aos clientes com mensalidades a vencer não haverá substituição do desconto por dinheiro em espécie. Não poderão 
participar da promoção clientes com mensalidades em atraso. 
12. A participação neste Promoção implica na aceitação total e irrestrita de todos os seus termos e condições. 

 

 

 


