
 

Indique um amigo que a ZAFEX paga sua mensalidade 

 

Regras da campanha:  

1 – Poderão participara todos os clientes Pessoa Física ou Jurídica de internet banda 

larga ZAFEX para ganhar a isenção de 01 mensalidade por cliente indicado. 

2 – O Cliente deve estar adimplente com suas mensalidades para garantir a isenção 

para o bônus. Os que não estiveram adimplentes com as mensalidades, serão 

automaticamente desclassificados da campanha podendo fazer uma nova indicação para o 

mês subsequente ao qual esteja adimplente. 

3 – O cliente deve atentar-se para todas as regras de elegibilidade da campanha, pois 

caso não atenda todas as regras não será contemplado.  

4 – O amigo indicado, deve ter mais de 18 anos realizar a assinatura de um dos nossos 

planos de internet banda larga a sua escolha, dentro dos termos de contrato da ZAFEX 

TELECOM, estes ainda estarão sujeitos a análise de crédito e cobertura de área de 

atuação.  

5 – O cliente indicador deverá efetuar a indicação do amigo através da nossa 

central de atendimento por meio do nosso whatsapp 2740421790, site 

www.zafex.com.br, a sua mensalidade somente será isentada após a 

instalação do cliente indicado.   

6 – A campanha somente será válida para assinantes dentro da nossa área de 

cobertura.  

7 – A isenção do plano para o ganhador não poderá em hipótese alguma ser 

transferido para outrem, caso o cliente não deseje a isenção a mesma será 

cancelada.   

8 – Colaboradores ZAFEX TELECOM não estão elegíveis a campanha.  

9 – A cada indicação concretizada do cliente indicador a ZAFEX paga a sua 

fatura como bônus pela indicação, ou seja, quanto mais indicações mais 

faturas pagas o cliente terá.  

10 – Para que o cliente indicador ganhe a isenção da fatura o indicado deverá 

assinar e instalar o serviço dentro do prazo de 30 dias corridos , o pagamento 

http://www.zafex.com.br/


 

referente ao bônus da mensalidade fica a critério do processo de apuração da 

empresa em qualquer tempo.  

11 – O pagamento do bônus poderá ser consultado na Central do Cliente que 

se encontra no site www.zafex.com.br.  

12 – A campanha tem validade por tem indeterminado, cabendo a ZAFEX 

TELECOM o encerramento sem aviso prévio.  

Como participar da campanha:  

1 – O cliente ZAFEX deve indicar um amigo através da nossa central de 

atendimento pelo whatsapp 2740421790 ou pelo site da ZAFEX TELECOM 

zafex.com.br.  

2 – Os Clientes indicadores deverão acessar o passar os dados solicitados 

pelo sistema para indicação do cliente,  Como: Nome, Telefone.  

http://www.zafex.com.br/
https://wa.me/552740421790
https://wa.me/552740421790
https://zafex.sz.chat/webchat/v2/?cid=5f886f291f906f27c12af844

