
REGULAMENTO PARA CONCESSÃO DE DESCONTOS 

EM OFERTA CONJUNTA CABO TELECOM 

1. DESCRIÇÃO DA OFERTA CONJUNTA 
1.1 A presente Oferta tem como objetivo a contratação conjunta, em forma de pacote, dos serviços ofertados pela Cabo 
Telecom, e concessão de desconto no preço dos serviços, durante período certo e determinado, em conformidade 
com as regras a seguir expostas. 
2. ABRANGÊNCIA 
2.1 A presente Oferta Conjunta somente é válida para os serviços a serem prestados dentro da área de cobertura da 
Cabo Telecom, em que estejam disponibilizados para comercialização os 03 (três) serviços: TV, Internet Banda Larga e 
Telefonia. 
3. PRAZO DE ADESÃO À OFERTA 
3.1 O assinante poderá aderir a esta Oferta Conjunta até 30/09/2013, podendo haver prorrogação a critério de Cabo 
Telecom.  
4. OPÇÕES DE PACOTES E PREÇOS DURANTE CONCESSÃO DE DESCONTOS 
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(      ) 10Mbps 1Mbps - (      ) Standard - (      ) New 150 
Somente consumo 

extra Franquia 

(      ) 15Mbps 1,5Mbps R$ 45,60 (      ) Standard Plus R$ 40,00 (      ) New 250 
Somente consumo 

extra Franquia 

(      ) 25Mbps 2Mbps R$ 104,30 (      ) HD Master R$ 10,00 (      ) Light 
Somente consumo 

extra Franquia 

(      ) 40Mbps 3Mbps R$ 135,30 (      ) HD Super R$ 50,00 (      ) Flex 
Somente consumo 

extra Franquia 
 
4.1 Será concedido, exclusivamente aos novos assinantes da Cabo Telecom, desconto promocional de adesão à 
Oferta Conjunta que consiste em uma redução no valor da mensalidade do Combo contratado, durante o mês da 
instalação e os 03 (três) meses subseqüentes. O valor do desconto promocional irá variar em função da 
combinação de serviços (pacote) contratados.  
4.2 Valor (comprometimento mínimo) do Combo, durante o período de concessão do desconto promocional, de R$ 
39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos), condicionado à contratação dos serviços de Internet, nas 
velocidades 10Mbps (Download), TV por assinatura na modalidade Standard e qualquer Plano de telefonia.  
4.3 Para contratação conjunta dos serviços de Internet, nas velocidades de 15Mbps, 25Mbps ou 40Mbps, e TV por 
assinatura, nas modalidades HD Master, Standard Plus ou HD Super, o valor do Combo, durante o período de 
concessão do desconto promocional, será composto de R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos), mais o 
respectivo valor de acréscimo constante na tabela acima.  
4.4 Após o período de concessão de descontos promocionais, o preço (comprometimento mínimo) a ser pago pela 
oferta conjunta dos serviços de Internet, TV por Assinatura e Telefonia encontra-se estampada na 
Proposta/Contrato firmada no ato de adesão à presente Oferta promocional.  
4.5 Os valores individualizados dos serviços e sem desconto são os seguintes: i) TV Standard: R$ 49,30; ii) TV HD Master: 
R$ 53,90; iii) TV Standard Plus: R$ 90,30; iv) TV HD Super: R$ 95,40; v) Internet 10 Mbps: R$ 73,70; vi) Internet 15 Mbps: 
R$ 119,30; vii) Internet 25 Mbps: R$ 178,00; viii) Internet 40 Mbps: R$ 209,00;  ix) Cabo Fone New 150: R$ 13,20, mais 
consumo extra Franquia; x)  Cabo Fone New 250: R$ 16,20, mais consumo extra Franquia; xi) Cabo Fone Light: R$ 13,20, 
mais consumo extra Franquia; xii) Cabo Fone Flex: R$ 16,20, mais consumo extra Franquia. 
4.6 No caso da contratação de plano de telefonia em que se utilize Franquia, após a utilização da franquia 
contratada, será cobrado por cada chamada excedente e/ou extra à franquia, o valor por minuto, de acordo com a 
tabela de preços vigente no respectivo Plano de Serviço contratado. 
5. ELEGIBILIDADE 
5.1 São elegíveis aos benefícios desta Concessão de Descontos os novos assinantes a serem instalados na Área de 
Prestação dos Serviços (conforme item 2 deste regulamento) que contratarem, conjuntamente, os serviços de TV, Internet 
e Telefonia relacionados neste instrumento, tudo em conformidade com as regras deste Regulamento e com as cláusulas 
presentes nas Condições Gerais para Prestação de Serviços da Cabo Telecom relativas a cada serviço. 

 



5.2 Os benefícios desta Promoção descrito no item 4 deste regulamento poderão ser estendidos aos assinantes já 
existentes na base de clientes (exceto aqueles que estão sob a vigência/carência de algum tipo de promoção e/ou 
descontos). 
5.3 Essa Promoção não é válida 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. 
5.4 Os serviços ofertados devem ser contratados sob o mesmo CPF (mesmo titular) e para o mesmo endereço de 
instalação. 
6. EXCLUSÃO DA PROMOÇÃO 
6.1 O assinante participante será excluído da presente Promoção e, desta forma, perderá o direito ao(s) 
desconto(s) concedido(s) em cada um dos serviços nos seguintes casos: a) impossibilidade técnica da 
contratação/instalação de qualquer um dos serviços que integre os Pacotes ofertados; b) migração do assinante 
para qualquer outro Plano e/ou Pacote de serviço(s); c) cancelamento e/ou suspensão de um ou mais serviço(s) 
que compõe(m) os Pacotes comercializados nesta Oferta; d) o assinante que cancelar o serviço de Telefonia, terá 
que escolher entre uma das velocidades de internet comercializada pela empresa. 
7. CONDIÇÕES GERAIS DESTA OFERTA CONJUNTA 
7.1 A Proposta/Contrato de Assinatura está sujeita à aprovação cadastral e de eventuais condições técnico-estruturais, e 
somente produzirão efeitos jurídicos/legais a partir da instalação/habilitação dos serviços contratados. 
7.2 Esta Promoção não tem vinculação nem é cumulativa com qualquer outra Promoção e/ou Oferta que tenha sido 
lançada anteriormente ou que venha a ser lançada pela Cabo Telecom. 
7.3 Caso o assinante deixe de atender alguma condição desta Promoção e/ou das demais cláusulas previstas nas 
Condições Gerais para Prestação de Serviços de Telecomunicações de cada um dos serviços, aquele perderá 
automaticamente os descontos. 
7.4 A adesão à presente Promoção está condicionada à vigência mínima do Contrato pelo prazo de 12 (doze) 
meses de cada um dos serviços que compõe o Pacote contratado, independentemente de o assinante já ser 
vinculado a base de assinantes da Prestadora. Na hipótese de cancelamento do(s) serviço(s), por qualquer 
motivo, antes do prazo previsto neste item, será cobrado do assinante o custo proporcional de 
instalação/habilitação do(s) serviço(s) cancelado(s), e exigido o reembolso proporcional do(s) desconto(s) 
concedido(s) ao assinante por meio desta Promoção, considerando especialmente os valores individualizados 
dos serviços descritos no item 4.5 deste instrumento, conforme previsão neste regulamento e nas Condições 
Gerais para Prestação dos Serviços de cada um dos serviços. ESTOU CIENTE E CONCORDO COM O PRAZO DE 
FIDELIDADE E COM A CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO          _________________________  
7.6 Para informações complementares sobre o Pacote e demais condições e serviços o assinante deve entrar em contato 
com a Central de Atendimento através dos telefones 10600, 2010-2010, 0800 884 5961 (portadores de deficiência 
auditiva), através do site www.cabotelecom.com.br ou e-mail relacionamento@cabotelecom.com.br. 
7.7 A participação do assinante nesta Oferta implica a aceitação total e irrestrita de todos os termos e condições 
deste regulamento. 
7.8 Os contratantes, desde já, ratificam as demais cláusulas não alteradas neste instrumento constantes nas Condições 
Gerais de Prestação de Serviço de TV, Internet Banda Larga e Telefonia, todas registradas no Segundo Cartório de Títulos 
e Documentos da Cidade do Natal, Estado do Rio Grande do Norte. 

 
Natal, _______ de ______________________ de _________. 

 
_________________________________          _____________________________________ 

              Aderente:             Vendedor/Atendente: 
                        CPF:             Matrícula: 

Testemunhas: 
_________________________________                                         _________________________________ 
Nome:                                                                                          Nome: 
CPF:                            CPF: 


