
REGULAMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO PROMOCIONAL COMBO SFOX TELECOM

1 – OBJETO

1.1-  O presente regulamento possui  como objetivo apresentar  as regras e condições para contratação do (s)
serviço (s) de TV por assinatura, Internet e Telefonia VOIP, ofertados pela Sfox Telecom, mediante oferecimento de
“Condição  Comercial  Especial”,  consistente  na  oferta  de  valores  especiais  para  os  serviços  contratados,  em
conformidade com as regras a seguir expostas:

1.2- O assinante fica, desde já ciente de que o produto se destina a uso residencial,e que a celebração do Contrato
de Permanência, deverá contratar e permanecer , necessariamente , com os serviços ativos junto a Sfox Telecom
pelo  período  mínimo  de  12  meses  (fidelização),  no  mesmo  endereço  de  instalação  indicado  no  Termo  de
Contratação, salvo se esta mudança ocorrer para a própria rede de cobertura da Sfox Telecom, dentro da área de
cobertura fibra, caso a mudança ocorra para dentro da área de cobertura da contratada porém em outra tecnologia,
que não seja a fibra óptica  a mesma se reserva no direito de cobrar a multa contratual durante o período de
fidelidade ainda pendente.

1.3 – O assinante fica desde já ciente que a adesão a presente oferta é facultativa e reconhece que lhe foi dada a
oportunidade de contratar o(s) serviço(s) prestado(s) pela Sfox Telecom sem os benefícios ofertados pelo COMBO.

1.4 -  Os benefícios descritos neste instrumento não têm vinculação nem são cumulativos com qualquer outra
Promoção e/ou Oferta que tenha sido lançada anteriormente ou que venha a ser lançada pela Sfox Telecom.

2 – ABRANGÊNCIA 

2.1 - A presente oferta somente é válida para os serviços a serem prestados nos municípios de Igarapé/MG, São
Joaquim de Bicas/MG, Betim/ MG

Contagem/MG, Esmeraldas/MG, limitado à área de cobertura da Sfox Telecom em que estejam disponibilizados
para comercialização os 03 (três) serviços: TV por Assinatura (IPTV), Telefonia Voip e Internet Banda Larga  esta
em conformidade com a tecnologia comercializada.

2.2-  Os serviços estão sujeitos à disponibilidade técnica de sua região/endereço, porta, capacidade, tecnologia,
infraestrutura e compatibilidade do serviço.

3 – PRAZO DE ADESÃO E VALORES

3.1-  O assinante  poderá  aderir  a  esta  Oferta  até 30/09/2018,  podendo haver  prorrogação  a  critério  da Sfox
Telecom.
3.2 – Mediante a adesão à presente oferta, é exigido o pagamento da taxa e instalação no valor de R$ 200,00
(duzentos reais).

3.3 - Os valores dos produtos no Combo podem sofrer variações de acordo com o Combo escolhido. Confira os
detalhes/condições:

1. Oferta do plano R$59,90 de 20 Mega é válida somente no combo com a PREMIUM EPTV-Max e também
com Telefone. Que totaliza R$259,70

2. Oferta do plano R$89,90 de 30 Mega é válida somente no combo com a PREMIUM EPTV-Max e também
com Telefone. Que totaliza R$275,70

3. Oferta do plano R$114,10 de 70 Mega é  válida somente  no combo com a  PREMIUM EPTV-Max e
também com Telefone. Que totaliza R$299,90

4. Oferta para outras velocidades, planos, combos consulte nossa central de atendimento 0800-940-
3005.

5. O modem WiFi grátis está disponível até da velocidade de 10 Mega do próprio Setbox, pois o mesmo
possui sinal de WIFI que atende a velocidade de até 10MB “básicas” caso o cliente queira ampliar o sinal
como distancia ou velocidade, um roteador a parte deverá ser adquirido separadamente.

   6.  O Combo com TV já  considera  um único  ponto/Setbox  principal  no  pacote.  Incluindo  então  um único
ponto/Setbox.
     7.  Caso o cliente desejar possuir mais de um ponto de acesso em sua residencia (ponto adicional) sera
cobrado mensalmente o preço do equipamento adicional, Setbox tendo um custo de R$25,00 (vinte e cinco reais)
mês. sendo esta uma taxa de aluguel do equipamento disponibilizado em regime de comodato.



4 – CONDIÇÕES GERAIS 

4.1 – Os benefícios descritos neste instrumento se destinam exclusivamente para o uso residencial. Os
benefícios descritos neste instrumento não são válidos na hipótese de os serviços serem prestados em
hotéis, flats, pousadas, clínicas, e/ou qualquer outro estabelecimento com fins comerciais, assim como aos
assinantes que utilizam dos serviços nas seguintes modalidades:  Internet  condominial/coletivo,  Internet
compartilhada e Internet a rádio.

4.2 - Os benefícios descritos neste instrumento somente serão válidos para o(s) serviço(s) contratado(s)
por um único usuário e para ser(em) prestado(s) num endereço único de instalação, não sendo possível
segregar os serviços entre usuários e/ou endereço. 

4.3 – Referente adesão à Oferta quanto ao Plano de Telefonia Voip,  Ligações ilimitadas de fixo para fixo
nacional, são vantagens exclusivas para a contratação dos 3 serviços (TV + Banda Larga+ Fone Fixo),sete
dias por semana em qualquer horário. As chamadas originadas nas modalidades Fixo-Celular sofrerão uma
tarifação de R$ 1,80 (Um real e Oitenta Centavos) por minuto, onde será cobrado como excedente, para as
demais chamadas será cobrado por cada chamada excedente e/ou extra à franquia, o valor por minuto, de
acordo com a tabela de preços de minutos vigente no respectivo Plano de Serviço contratado.  Consulte
tabela de custos para ligações fixo – fixo, fixo – celular, fixo – DDI entre outras.

4.4 -  No caso de adesão à Oferta quanto ao Plano de Internet, as velocidades (download e upload) do
Plano  podem  variar  dependendo  do  equipamento  (computador  e  periféricos)  utilizado  pelo
Assinante/Cliente, além de outros fatores externos fora de controle da Sfox Telecom.O Assinante/Cliente
fica, desde já, ciente que fatores externos podem resultar em diferenças e variações nas velocidades de
“navegação”, como por exemplo, o momento do acesso, o acesso às redes congestionadas ou mais lentas
de terceiros, destino na Internet, site (página) acessada, quantidade de pessoas conectadas ao mesmo
tempo ao provedor de acesso, funcionamento do modem, utilização de redes internas, distribuição de sinal
por rede sem fio (wireless/wi-fi), entre outros. Caso o sinal de Internet seja utilizado simultaneamente em
mais  de um ponto de conexão,  a  velocidade  contratada será compartilhada e,  portanto poderá sofrer
variações de performance. A velocidade anunciada de acesso e tráfego na internet é a nominal máxima,
podendo sofrer variações decorrentes de fatores externos. A Sfox Telecom garante as velocidades médias
de conexão de, no mínimo, 80% da velocidade máxima contratada, nos termos da Resolução nº. 574/2011
da Anatel.

4.5 - O(s) serviço(s) ofertado(s) deve(m) ser contratado(s) por um único usuário e para ser(em) todo(s)
prestado(s) num endereço único de instalação, não sendo possível segrega/dividir/distribuir o serviço entre
usuários, terceiros e/ou outros endereços.

4.6 -Como forma de manter o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Permanência assinado com o
Assinante,  referente  à  esta  Oferta,  o  valor  da  mensalidade  dos  serviços  será  reajustado  segundo  a
periodicidade mínima admitida em lei, atualmente anual, com base, pelo menos e nesta ordem, na variação
do Índice Geral de Preços do Mercado/IGP-M, divulgado pela FGV, ou no caso de sua extinção ou da
inexistência de sua divulgação, por índice que venha a lhe substituir, ou outro que melhor reflita a perda do
poder aquisitivo da moeda nacional ocorrida no período. Promoção COMBO contempla roteadores do TIPO
BÁSICO, com uma antena 2,4Ghz. A instalação de TV-IP(SETBOX) é obrigatória o uso da internet via fibra
óptica, única tecnologia garantida para uso da TV-IP com qualidade mínima.

4.7- A TV-IP é uma facilidade que não cobre visita técnica para manutenção reparação, treinamento ou
qualquer outra visita. Sendo assim o plano não possuir suporte inloco. Somente telefônico por meio do
Callcenter Sfox Telecom. Caso o cliente queira este serviço de apoio local a taxa de R$45,00 (quarenta e
cinco reais), será cobrada por visita técnica independente da resolução do problema. Pois no caso do
problema seja relacionado a infraestrutura do cliente, como energia elétrica, televisores não compatíveis,
tomadas fora do padrão ABNT ou não esteja relacionado aos equipamentos da empresa a visita será
cobrada normalmente por se tratar de custos de mobilização e devido a visita ter sido concluída.
 
4.8 - A manutenção da TV será feita quando necessário em aparelho próprio da empresa. Sendo assim
caso  o  técnico  identifique  problema  nos  equipamentos  do  cliente  o  mesmo  irá  fazer  os  testes  em
equipamentos próprios e compatíveis, O seu funcionamento confirmado o técnico poderá encerrar a ordem
de serviço e cobrar normalmente a visita técnica.



4.9 - As contratações dos serviços de forma individual poderão ser feitas desde que atenda os critérios
técnicos de funcionamento, qualidade, infraestrutura, capacidade e parâmetros necessários e obrigatórios
dos produtos. Como por exemplo a TV-IP não funciona em Wireless, CABO ou XDSL por não atender os
itens mínimos de funcionamento. Consulte contratos e características de cada produto. Incluindo os seus
preços e valores ofertados individualmente. E estar na rede da Sfox Telecom.
A TV-IP não possui funcionamento similar, comparável ou igualitário a TV por assinatura via satélite entre
outros,  sendo  assim  o  seu  funcionamento  depende de  fatores  alheios  a  infra-estrutura  local  da  Sfox
Telecom. Com total responsabilidade da empacotadora.

 5 - FORMAS DE PAGAMENTO

Disponibilizamos de diversos meios de envio da fatura, Como e-mail, boleto, Totem de autoatendimento,
tela de aviso no Browser do cliente 2 dias antes do vencimento, e avisos depois do vencimento, em nossa
página  e  área  exclusiva  do  cliente,  também em  nossa  página.  Sendo  assim  o  não  recebimento  ou
pagamento do mesmo não exclui a responsabilidade do cliente e de seu pagamento. Que por ventura ser
pago após a data de vencimento será acrescida juros e mora conforme contrato.

6 - FIDELIDADE

6.1  -  Os  descontos  nas  taxas  de  adesão  e/ou  instalação,  bem como outros  benefícios  promocionais
concedidos pela Sfox Telecom, estão condicionados a permanência mínima de 12 meses para todos os
serviços contratados dentro do pacote.

6.2- Em caso de cancelamento antes do período de permanência mínima determinado no ato da adesão,
será cobrada multa proporcional. Conforme contratos ou aceite eletrônico.

6.3 - O Setbox contempla o uso em comodato e terá sua garantia vitalícia contra defeitos de fábrica. O que
não garante contra, queimas, furtos, mal-uso entre outros, na qual caracteriza responsabilidade do cliente.
O mesmo deverá ser devolvido imediatamente após a finalização do contrato. Em caso de não devolução o
valor será automaticamente creditado na multa contratual e o seu valor de mercado atual acrescidos. E a
não quitação do valor inclusos nos órgãos de proteção ao consumidor. As regras acima são validas para
todos os produtos disponibilizados para o cliente conforme contrato.
6.4 - Os planos COMBOS são definidos exclusivamente na compra de todos os produtos descritos nos
planos COMBO. A exclusão de qualquer serviço não será permitida, sendo assim o valor dos produtos de
forma  individual  será  feita  mediante  ao  cancelamento  total  do  plano  COMBO,  quitação  da  multa
proporcional se existir na época e a contratação de plano individual conforme tabela de preço de produtos
individuais vigente, o que inclui taxa de ativação, nova fidelização contratual se houver.

7 – DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 - O Assinante participante será excluído da presente Promoção e, desta forma, perderá o direito aos
descontos  concedidos  e  demais  benefícios  nos  seguintes  casos:  a)  impossibilidade  técnica  da
contratação/instalação  de  qualquer  um  dos  serviços  ofertados;  b)  cancelamento  e/ou  suspensão  de
qualquer um dos serviços contratados; c) deixar de atender alguma condição desta Oferta e/ou das demais
cláusulas previstas nas Condições Gerais para Prestação de Serviços de Telecomunicações de cada um
dos serviços. A adesão à presente Oferta fica condicionada à aprovação cadastral da Proposta de Adesão
firmada  e  verificação  de  eventuais  condições  técnico  estruturais,  somente  produzirão  efeitos
jurídicos/legais a partir da instalação/habilitação do(s) serviço(s) contratado(s).

7.2  -  Reservamos  o  direito  de  alterar  este  regulamento  sem aviso  prévio  devido  à  complexidade  de
informações e diretriz do produto COMBO FACIL SFOX TELECOM e de seus associados e parceiros.
7.3 - Todas as demais informações, características e no qual por ventura não estejam neste regulamento
devem  ser  consultados  nos  contratos  propriamente  especificados  e  necessários  aos  produtos.  Para
informações complementares sobre o Plano ou Pacote e demais condições e serviços o assinante deve
entrar em contato com a Central de Atendimento através dos telefones  (31) 3058-2800 e 0800-340-3005,
através do site www.sfox.net.com.br ou e-mail vendas@sfox.com.br


