CURTIU, SEGUIU, COMPARTILHOU GANHOU !!!

Motivo da campanha:
Nossa campanha tem como objetivo o fortalecimento da marca ZAFEX TELECOM e a
degustação do serviço de internet banda larga por 12 meses.

Como participar da campanha:
Basta ser inscrito em uma ou mais redes sociais para participar.
O participante deve SEGUIR NOSSAS PAGINAS E COMPARTILHAR/MARCAR nossa
campanha com ao menos 05 (cinco) amigos nas redes sociais (INSTAGRAM E
FACEBOOK) para concorrer ao sorteio de 01 ANO DE INTERNET GRÁTIS.

Regras da campanha:
Esta campanha é aberta a qualquer pessoa, seja ela, Pessoa Física ou Jurídica que
tenha vontade de participar.
A ZAFEX TELECOM informa que o contemplado no sorteio deverá estar dentro da área
de rede cabeada via Fibra óptica de atendimento da ZAFEX TELECOM, podendo ser
desconsiderado caso não tenhamos viabilidade técnica para o seu atendimento.
Caso o cliente contemplado no sorteio não preencha todos os requisitos da campanha
e de viabilidade técnica apresentado pela ZAFEX TELECOM, será realizado novo sorteio
até que tenhamos um participante que esteja de acordo com todas as regras da nossa
campanha.
O contemplado terá direito ao plano de 25 MEGA de velocidade em dobro (50 MEGA)
por 01 ano já com roteador incluso. O serviço tem o valor de R$ 88,90 mensais, que
serão ISENTOS durante 12 meses e NÃO haverá taxa de instalação. Após esse período
o plano volta a sua velocidade para 25 MEGA e será reajustado para o valor praticado
nos seus termos atuais de mercado pela ZAFEX TELECOM. Caso o cliente queira
cancelar seu plano após 12 meses poderá ser feito sem a cobrança de multa de
fidelidade.
O comtemplado deve ter mais de 18 anos e ser responsável legal para ser assinante do
nosso serviço de internet banda larga, dentro dos termos de contrato da ZAFEX
TELECOM.
O contemplado pelo sorteio em hipótese alguma poderá transferir o serviço
de internet banda larga para outrem, caso o cliente não permaneça com o
serviço ou ainda em caso de mudança de endereço onde a ZAFEX TELECOM
não possua área de cobertura o mesmo será cancelado.

Em caso de mudança de endereço do cliente comtemplado, segue o processo
padrão da ZAFEX TELECOM, sobre normas do contrato, taxas e viabilidade
técnica do endereço.
Colaboradores ZAFEX TELECOM não estão elegíveis a campanha. Na hipótese
de ser contemplado será realizado novo sorteio.

Como funcionará o sorteio:
O sorteio vai acontecer no do dia 30/12/2020 às 20:00h, ao vivo pelo
Instagram e facebook da ZAFEX: www.instagram.com/zafex.telecom.
https://www.facebook.com/ZAFEX-Telecom-107693540929692
O Sorteio será feito pela ferramenta sorteiogram.com.
O nome do ganhador será divulgado nas mídias sociais da Zafex. A ZAFEX fará
contato com o cliente contemplado através da Central de Vendas: para
validação das informações fornecidas.
Obs.: A ZAFEX não se responsabiliza por dados cadastrais fornecidos
erroneamente e por exposição de seus dados pessoais nas redes sociais,
muito menos será devido algum valor por exposição da nossa marca em suas
redes.
Vigência da campanha: 07/09 a 30/12/2020.

