
                                                  
REGULAMENTO (SUMÁRIO) PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PROMOCIONAL E 

FIDELIZAÇÃO EM OFERTA DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA DIGITAL 
 

1. DESCRIÇÃO DA OFERTA 
1.1 O presente regulamento tem como objetivo a prestação do serviço de TV por Assinatura em Alta Definição (High 
Definition - HD), mediante oferecimento de “Condição Comercial Especial”, consistente na concessão de desconto no preço 
do serviço, durante período certo e determinado, e suspensão da exigibilidade de pagamento do custo da taxa de 
instalação do serviço, em conformidade com as regras a seguir expostas. 
1.2 O Assinante, independentemente de já ser vinculado a base de assinantes da CABO TELECOM, fica, desde já, 
ciente que, ao aderir a presente Oferta, deverá permanecer, necessariamente, com o contrato e serviço ativos pelo 
período mínimo de 12 (doze) meses (“Fidelização”), a ser prestado exclusivamente no endereço de instalação 
indicado na Proposta/Contrato, não sendo permitida, durante o período de fidelidade, a mudança do endereço de 
instalação do serviço para outro local.  
1.3 O Assinante fica, desde já, ciente que a adesão ao presente contrato é facultativa e reconhece que lhe foi dada a 
oportunidade de contratar o serviço prestado pela CABO TELECOM sem os descontos e demais benefícios 
previstos neste instrumento. 
1.4 As partes reconhecem e concordam que as limitações estabelecidas neste regulamento é uma parte essencial 
deste contrato, e que na ausência desta limitação, os termos e condições estabelecidos neste contrato seriam 
substancialmente diferentes. As partes reconhecem e concordam ainda que a limitação estabelecida neste 
instrumento leva em conta os riscos envolvidos nesta transação e a avaliação da viabilidade econômica feita pela 
CABO TELECOM para celebrar este contrato. 
2. ABRANGÊNCIA 
2.1 A presente Oferta somente é válida para o serviço a ser prestado nos municípios de Natal/RN e Parnamirim/RN, 
limitado à área de cobertura de rede da CABO TELECOM em que esteja disponibilizado para comercialização. 
3. PRAZO DE ADESÃO À OFERTA CONJUNTA 
3.1 O Assinante poderá aderir a esta Oferta até 30/qq/2016, podendo haver prorrogação a critério de Cabo Telecom.  
4. OPÇÕES DE PLANOS DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA 
 

TV POR ASSSINATURA 
OPÇÃO 1 - PLANO HD MASTER  OPÇÃO 2 - PLANO HD SUPER 

Plano Valor  
Valor com Desconto 

até o 3º mês 
Planos Valor 

Valor com desconto 
até o 3º mês 

HD Master R$ 64,90 R$ 30,95 HD Super R$ 115,90 R$ 54,95 
 

 

4.1 Mediante a adesão à presente Oferta, será concedido desconto promocional durante os 03 (três) meses iniciais 
de vigência do contrato. O valor do serviço com desconto irá variar em função da Opção da Oferta contratada, 
conforme previsto na tabela acima. 
4.2 Mediante a adesão à presente Oferta, a exigibilidade de pagamento da taxa de instalação do serviço de TV por 
Assinatura (R$ 130,00) permanecerá suspensa, sob a condição de o Assinante permanecer com o serviço ativo pelo 
período mínimo de 12 (doze) meses. 
4.3 Os benefícios da Oferta descritos neste instrumento poderão ser estendidos aos Assinantes já existentes na base de 
clientes (exceto àqueles que estão sob a vigência/carência de algum tipo de promoção e/ou descontos). 
4.4 Os benefícios da Oferta descritos neste instrumento não são válidos na hipótese de o serviço ser prestado 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. 
4.5 O serviço ofertado deve ser contratado por um único usuário e para ser prestado num endereço único de 
instalação. 
4.6 Os benefícios da Oferta 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 CABO TELECOM. 
4.7 Caso o Assinante deixe de atender alguma condição desta Oferta e/ou das demais cláusulas previstas nas Condições 
Gerais para Prestação de Serviços de TV por Assinatura, aquele perderá automaticamente os descontos. 
5. CANCELAMENTO 
5.1 O não cumprimento pelo Assinante do prazo de Fidelização, assim como o cancelamento antecipado do 
serviço contratado implicará no pagamento pelo Assinante de multa proporcional ao tempo restante de 
fidelização, conforme valores presentes na Tabela abaixo, calculada com base na seguinte fórmula: Vm = M * (12 – 
Tc) / 12 (Onde: Vm = valor devido em caso de cancelamento antecipado; M = Multa; Tc = Tempo decorrido entre a 
contratação e o cancelamento).   



5.2 Sem prejuízo do disposto no Item 5.1 e considerando o disposto no Item 4.2, o cancelamento antecipado do 
serviço contratado implicará no pagamento pelo Assinante do custo proporcional da Taxa de Instalação do 
serviço, conforme valores presentes na Tabela abaixo, calculada com base na seguinte fórmula: Vt = Txs * (12 – 
Tc) / 12 (Onde: Vt = valor devido em caso de cancelamento antecipado; Txs = Custo da Taxa de Instalação do Serviço 
cancelado; Tc = Tempo decorrido entre a contratação e o cancelamento). 
5.3 Considerando o disposto nos Itens 5.1 e 5.2, os valores incidentes e devidos pelo Assinante, caso ocorram as 
hipóteses previstas nos mencionados itens, são os seguintes:  
 

 HD MASTER  HD SUPER   
 

TAXA DE INSTALAÇÃO 
Multa (Total) R$ 60,00 R$ 100,00 

 
Valor Integral R$ 130,00 

Multa (Cancelamento 1° Mês) R$ 60,00 R$ 100,00 
 

(Cancelamento 1° Mês) R$ 130,00 
Multa (Cancelamento 2° Mês) R$ 55,00 R$ 91,67 

 
Proporcional (Cancelamento 2° Mês) R$ 119,17 

Multa (Cancelamento 3° Mês) R$ 50,00 R$ 83,33 
 

Proporcional (Cancelamento 3° Mês) R$ 108,33 
Multa (Cancelamento 4° Mês) R$ 45,00 R$ 75,00 

 
Proporcional (Cancelamento 4° Mês) R$ 97,50 

Multa (Cancelamento 5° Mês) R$ 40,00 R$ 66,67 
 

Proporcional (Cancelamento 5° Mês) R$ 86,67 

Multa (Cancelamento 6° Mês) R$ 35,00 R$ 58,33  
Proporcional (Cancelamento 6° Mês) R$ 75,83 

Multa (Cancelamento 7° Mês) R$ 30,00 R$ 50,00 
 

Proporcional (Cancelamento 7° Mês) R$ 65,00 
Multa (Cancelamento 8° Mês) R$ 25,00 R$ 41,67 

 
Proporcional (Cancelamento 8° Mês) R$ 54,17 

Multa (Cancelamento 9° Mês) R$ 20,00 R$ 33,33 
 

Proporcional (Cancelamento 9° Mês) R$ 43,33 
Multa (Cancelamento 10° Mês) R$ 15,00 R$ 25,00 

 
Proporcional (Cancelamento 10° Mês) R$ 32,50 

Multa (Cancelamento 11° Mês) R$ 10,00 R$ 16,67 
 

Proporcional (Cancelamento 11° Mês) R$ 21,67 
Multa (Cancelamento 12° Mês) R$ 5,00 R$ 8,33 

 
Proporcional (Cancelamento 12° Mês) R$ 10,83 

 

6. EXCLUSÃO DA PROMOÇÃO 
6.1 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 do 
serviço; b) migração do assinante para qualquer outro Plano e/ou Pacote de serviço(s) não abrangido pela 
presente Oferta; c) cancelamento e/ou suspensão do serviço contratado. 
7. DISPOSIÇÕES GERAIS 
7.1 A adesão à presente Oferta fica condicionada à aprovação cadastral da Proposta de Assinatura firmada e 
verificação de eventuais condições técnico-estruturais, somente produzirão efeitos jurídicos/legais a partir da 
instalação/habilitação dos serviços contratados. 
7.2 Visando o atendimento às normas aplicáveis aos serviços de telecomunicações pela CABO TELECOM, o Assinante 
deverá indicar um endereço de e-mail, através do qual será estabelecida a comunicação sobre assuntos relacionados ao 
mencionado contrato (protocolo de atendimento, acompanhamento de solicitações etc). 
7.3 A CABO TELECOM noticia que não utilizará o e-mail indicado para envio de informações relacionadas com promoções 
e/ou propagandas comerciais, a menos que seja de interesse do Cliente receber tais informativos através do mesmo e-
mail. 
7.4 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. 
7.5 Ficam, desde já, ratificadas 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. 
 


