REGULAMENTO
CAMPANHA CLIENTE PREMIADO BJNET
REGULAMENTO
São partes deste regulamento o CLIENTE/ASSINANTE, qualificado no Termo
de Adesão, e a BJNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, doravante
denominada simplesmente “PRESTADORA” ou, doravante denominada
“BJNET”.
Descrição Geral da Promoção:
1.1. A Campanha “AVALIAÇÃO PREMIADA BJNET” (doravante denominada
Promoção), realizada pela PRESTADORA tem por objetivo incentivar seus
Assinantes a relatarem seu feedback a empresa sobre o uso de usa internet, a
fim de gerar também um relacionamento pessoal com o Assinante/amigo.
1.2. A Promoção consiste em prêmios aos ASSINANTES, que responderem a
ao índice de chance de indicar a BJNET a um amigo, e estejam com os
serviços BJNET – ATIVOS e adimplentes, com pagamentos regulares por pelo
menos os últimos três meses.
1.3. Serão beneficiados nesta promoção, os ASSINANTES ativos com
pagamentos regulares por pelo menos os últimos três meses que responderem
a pesquisa através do link: https://www.bjnet.com.br/avalie-nos
Clientes elegíveis à Promoção
2.1. São elegíveis à presente promoção todos os ASSINANTES adimplentes
ativos na base e novos ASSINANTES, pessoas físicas ou jurídicas, que
possuírem acesso à internet dentro da área de prestação da PRESTADORA
descrita acima, com as faturas dos últimos 90 dias quitadas em suas datas de
vencimento.
2.2. Não é permitido a participação de ASSINANTES que forem funcionários de
qualquer das empresas da BJNET que já gozem de descontos dos serviços
prestados pela empresa.
2.3. Essa promoção não acumula com qualquer outra promoção anterior.
2.4. Só é permitido 1 (uma) única avaliação/indicação.
Período de vigência da Promoção
3.1. A participação na promoção ocorre por período de 26 de maio de 2021 a
15 de julho de 2021, podendo ser alterada ou descontinuada a qualquer
momento por exclusivo critério da BJNET, mediante prévio aviso aos
ASSINANTES.
Como Funciona a Promoção
4.1. Serão beneficiados nesta promoção, os ASSINANTES ativos com
pagamentos regulares por pelo menos os últimos três meses que responderem
a pesquisa através do link: https://www.bjnet.com.br/avalie-nos.
4.2. O ASSINANTE deverá estar com seus pagamentos dos últimos 90 dias
quitados em suas respectivas datas de vencimento ou as que antecedam as
datas de vencimento.
4.2.1 OS ASSINANTES que forem considerados NOVOS na BASE de
ASSINANTES da BJNET concorrerão desde que estejam com suas faturas
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quitadas e nas respectivas datas de vencimento.
4.3. O ASSINANTE que estiver com seu acesso LIMITADO, BLOQUEADO,
SUSPENSO não concorrerá a esta promoção nas suas respectivas datas.
4.4 Os PRÊMIOS não poderão ser convertidos em valores (dinheiro/cheque)
nem mesmo poderão ser concedidos para outras pessoas que não seja o
TÍTULAR SORTEADO.
Dos prêmios ou descontos.
5.1. Os sorteios ocorrerão no dia 16 de julho de 2021, por meio eletrônico,
através do site https://sorteador.com.br/ pelo CÓDIGO DE ASSINANTE.
5.2. Os códigos de ASSINANTES são numéricos conforme o cadastro no
sistema de gestão da empresa.
5.3. Será guardado o registro do sorteio e estará disponível no site da BJNET
até 30 (trinta) dias depois do sorteio.
5.4. Os prêmios NÃO são acumulativos, eles devem ser retirados até o dia 30
de julho de 2021.
5.5. Os prêmios serão concedidos somente após a confirmação e aprovação
do cadastro e das regras.
5.5.1. Caso o ASSINANTE sorteado esteja fora das regras da PROMOÇÃO
será sorteado um novo código de ASSINANTE.
5.6 Caso o prêmio seja desconto na fatura ou bonificação por tempo limitado, o
desconto ou bonificação ocorrerá no faturamento do mês subsequente ao
sorteio.
5.7 Serão sorteados 2 (dois) PRÊMIOS.
6. Da Tabela de PRÊMIOS
PRÊMIOS
1º CÓDIGO SORTEADO

1 (uma) Caixa de Som Portátil JBL
Go 2* (ou similar se este não estiver
disponível na data do sorteio).

2º CÓDIGO SORTEADO

2 meses de internet (bonificação do
pacote/velocidade vigente do
contrato sorteado).

Suspensão Temporário do Serviço
7.1. Em caso de Suspensão temporário do serviço por qualquer motivo, a
possibilidade de usufruir da promoção fica bloqueada até a restituição da
suspensão.
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Demais Regras da Promoção
8.1. A PRESTADORA reserva-se no direito de alterar, suspender ou cancelar a
presente Promoção a qualquer momento, mediante prévio aviso aos
assinantes.
8.2. A Promoção é válida somente dentro da área geográfica atendida pela
Prestadora.
8.3. Os prêmios não poderão ser convertidos em valor, dinheiro, cheques, ou
cedidos a outra pessoa a não ser o TÍTULAR do código sorteado.
8.4. A oferta possui compromisso de permanência mínima de 12 meses, com
todos os serviços especificados nesse Regulamento.
8.5 Em caso de cancelamento, será cobrada multa proporcional.
Disposições Finais
9.1 Para maiores informações, o ASSINANTE deverá entrar em contato com a
Central de Vendas através do número 90904730441414 ou acessar o site
www.bjnet.com.br.
9.2 Os casos omissos não previstos neste regulamento serão analisados e
decididos pela Diretoria da BJNET em respeito ao Código de Defesa do
Consumidor e aos regulamentos da Anatel.
Brusque, 22 de abril de 2021.
BJNET PROVEDOR DE INTERNET
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