REGULAMENTO DA OFERTA “400 MEGA FIBRA WIFI+ FIQUE MÓVEL 3GB MENSAL”

Lages e Criciúma
A OFERTA 400 MEGA FIBRA WIFI + FIQUE MÓVEL 3GB MENSAL é uma oferta Promocional
destinada a clientes que adquirirem um dos COMBOS de serviços oferecidos pela Mhnet
Telecomunicações Ltda (“Mhnet Telecom”) e pela Fique Móvel Serviços de Telecomunicações
Ltda (“Fique Móvel”), nos termos previstos neste regulamento.:
DIRETRIZES GERAIS
Esta oferta tem como objetivo incentivar a contratação dos serviços disponibilizados nessa
oferta, além dos demais serviços de portfólio.
A Oferta não depende de sorteio, concurso ou operação semelhante, estando em conformidade
com a legislação vigente.
QUEM PODE PARTICIPAR
Podem participar da Oferta todos os clientes pessoa física, que estejam localizados dentro das
áreas de cobertura dos serviços da Mhnet Telecom e também na rede de cobertura dos serviços
da Fique Móvel, desde que haja viabilidade técnica e o responsável esteja presente para a
instalação dos serviços contratados. A oferta não é válida para clientes Pessoa Jurídica.
A oferta Móvel somente é válida para clientes que fizerem a portabilidade de seus números
atuais. Não é válida para números novos.
Para oferta da Banda Larga somente será comercializado para novas aquisições ou Upgrades
do plano atual.
COMO FUNCIONA A OFERTA
A oferta consiste na aquisição de um Plano de Internet Banda Larga com tecnologia Fibra Óptica
de 400 MEGA de Download e 200 mega de Upload e Roteador Wifi, oferecido pela Mhnet
Telecom, no valor Promocional de R$ 123,00 (cento e vinte e três reais) mensais. A oferta é
válida para pagamentos em débito em conta, cartão de crédito recorrente ou boleto bancário.
Juntamente com o plano descrito acima, será ofertado o plano Fique + 3GB da Fique Móvel no
valor de R$ 19,99 (dezenove reais e noventa e nove centavos) mensais. O plano inclui Whatsapp
ilimitado para mensagens, áudios, fotos e vídeos. Ligações e SMS ilimitado para as operadoras
VIVO e Fique Móvel, além de 50 minutos em ligações para outras operadoras (longa distância
com o CSP 15).
Serão oferecidas uma modalidade de combo, de acordo com a quantidade de acessos móveis
solicitados pelo cliente no momento da contratação:
Combo: Consiste na oferta de Internet Banda Larga de Fibra Óptica 400 Mega Wifi + 01 (um)
chip contendo o Plano Fique + 3GB, no valor de R$ 142,99 (Cento quarenta e dois reais e
noventa e nove centavos).

Pagamentos realizados até a data do vencimento, serão concedidos 10% (dez por cento) de
desconto, na Banda Larga:

Combo 1
Internet Banda Larga
mensal

Fibra Óptica
400 Mega

Valor com desconto 10%
Móvel

R$ 110,70
1 Chip
19,99
130,69

Plano Fique + 3GB

Valor total mensal

Para usufruir dos serviços do Plano Fique + 3 GB por R$ 19,99 mensais é dever do cliente
realizar as devidas recargas, conforme os prazos de vencimento do plano. Para mais
informações do Plano Fique +3 GB, consulte o regulamento em www.fiquemovel.com.br.
COMO PARTICIPAR
Para participar e adquirir a Oferta, o cliente deverá entrar em contato com os canais de
atendimento comercial da Mhnet Telecom: através das lojas físicas, canais de atendimentos
digitais, site www.mhnet.com.br ou no site exclusivo da oferta: assine.mhnet.com.br/movelmhnet.
A adesão à oferta está sujeita a análise de crédito.
Clientes atuais da FIQUE MÓVEL e novos não oriundos de portabilidade poderão aderir à esta
Oferta através dos canais de atendimento comercial da Mhnet Telecom descritos acima durante
o período promocional contratando e ativando um dos combos previstos neste regulamento.
DA VIGÊNCIA DA OFERTA
Esta Oferta tem vigência de 01 de novembro de 2021 até 31 de dezembro de 2021, podendo ser
cancelada antes ou prorrogada a critério exclusivo da Mhnet Telecom, nos termos previstos na
legislação em vigor.

Chapecó-SC, 12 de novembro de 2021.

