
Promoção Indique um Amigo

Você faz a indicação de um amigo para a SHEL NET INFORMATICA LTDA, e, se a indicação
se enquadrar em todos os itens da regra, você ganha R$ 40,00 de desconto na sua fatura de
internet.

Regulamento:

Diretrizes Gerais

A Promoção Indique um amigo é promovido pela  SHEL NET INFORMATICA LTDA e tem
como finalidade reconhecer e presentear os seus clientes.

A  promoção  não  depende  de  sorteio,  concurso  ou  operação  semelhante,  estando  em
conformidade com as disposições legais vigentes.

Quem pode participar

Clientes da SHEL NET INFORMATICA LTDA devidamente cadastrados no banco de dados 
da empresa.

Como funciona a promoção
O  Cliente  da  SHEL  NET  INFORMATICA  LTDA  indica  um  amigo  para  comprar  um  dos
serviços de acesso à INTERNET da empresa. Se a indicação se enquadrar em todos os itens
da regra e se o amigo efetivar a compra de ums dos serviços, o cliente indicador ganhará o
valor de R$ 40,00 (quarenta reais) na forma de desconto em sua fatura de internet.

Como Participar
O Cliente deverá preencher o formulário online no site da empresa: 
www.indique.shellnet.com.br.

Validade da Promoção e Tempo de Vigência

Início: 1º/10/2016
Término: 31/12/2016

A Promoção poderá ser extinta ou prorrogada a qualquer tempo a critério exclusivo da SHEL
NET  INFORMÁTICA  LTDA.  Havendo  qualquer  alteração  nas  datas  da  Promoção  será
realizada a comunicação prévia aos participantes, nestes casos, serão respeitados todos os
direitos  adquiridos  pelas  pessoas  que  realizaram  indicações  até  a  data  da  extinção  da
Promoção.
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http://www.indique.shellnet.com.br/


Prazo para entrega do Prêmio

A entrega do prêmio será realizada em até 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato de
prestação de serviço pelo cliente indicado.

Indicações Válidas

Novos contatos (CPF não cadastrados na base de dados da SHEL NET INFORMÁTICA 
LTDA)

Considerações finais

Promoção Indique um Amigo não está vinculado a qualquer outra promoção da SHEL NET
INFORMÁTICA  LTDA  em  vigor  durante  seu  prazo  e,  portanto,  seus  benefícios  não  são
cumulativos.

Em nenhuma hipótese haverá conversão de prêmio em dinheiro. O prêmio constitui um direito
do cliente indicador perante a SHEL NET INFORMÁTICA LTDA, é inegociável e intransferível.

O cliente indicador receberá o prêmio na forma de desconto na sua mensalidade no valor de
R$ 40,00  para cada indicação efetivada com sucesso.

A SHEL NET INFORMÁTICA LTDA se reserva o direito de utilizar - para fins administrativos,
comerciais e promocionais - todas as informações, nome e imagem dos participantes desta
promoção, renunciando estes, a qualquer pagamento, desde que respeitadas as disposições
vigentes.

Todas as  informações contidas no banco de dados serão de propriedade da SHEL NET
INFORMÁTICA LTDA e poderão ser utilizadas para fins comerciais e de marketing. 

Sapiranga, 10 de setembro de 2016.

SHEL NET INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 11.033.411/0001-08
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