
*Oferta válida para os Clientes das cidades de Natal, João Pessoa, São José do Mipibu, 

Parnamirim, Nísia Floresta, São Gonçalo do Amarante que contratarem o Serviço de Internet 

Banda Larga Fixa, nos Planos “Cabo Fiber 400 Mega” (velocidades de 400 Mbps, para 

download, e 160 Mbps, para upload); “Cabo Fiber 200 Mega” (velocidades de 200 Mbps, para 

download, e 80 Mbps, para upload) ou “Cabo Fiber 100 Mega” (velocidade de 100 Mbps, para 

download, e 40 Mbps, para upload), a ser prestado exclusivamente nas áreas em que estejam 

presentes a cobertura de rede física de fibra óptica (tecnologia “FTTH”) da Cabo Telecom. Para 

informações adicionais sobre tais áreas, manter contato através dos Canais de Atendimento 

abaixo indicados. Aderindo a qualquer um dos Planos Cabo Fiber acima descritos, será 

concedido, durante o período certo, determinado e não prorrogável dos 03 (três) meses 

iniciais de vigência do contrato, desconto promocional de 50% no Preço do Plano contratado, 

conforme a seguir especificado. O Preço de R$ 99,90 do Plano “Cabo Fiber 400Mega” se refere 

ao Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), no valor de R$ 42,96, e ao Serviço de Valor 

Adicionado de provimento de Conexão à Internet (SCI), no valor de R$ 56,94, prestados de 

forma simultânea e complementar pela Cabo Telecom. O Preço de R$ 79,90 do Plano “Cabo 

Fiber 100 Mega” é composto pelo SCM (R$ 34,36) e pelo SCI (R$ 45,54). O Preço de R$ 84,90 

do Plano “Cabo Fiber 200 Mega” é composto pelo SCM (R$ 36,51) e pelo SCI (R$ 48,39). As 

velocidades do Plano de Internet podem variar dependendo dos equipamentos (computador e 

periféricos) utilizados pelo Cliente, além de outros fatores fora de controle da Cabo Telecom. 

As velocidades máximas de download e upload do Serviço de Internet Banda Larga Fixa apenas 

são garantidas para o acesso direto à rede da Cabo Telecom. A Cabo Telecom garante as 

velocidades médias de conexão de, no mínimo, 80% da velocidade máxima contratada, 

conforme disciplinado pela Anatel. A instalação do serviço de Internet possui custo de R$ 

399,00. O pagamento do custo da taxa de instalação do serviço poderá ser suspenso, desde 

que o Cliente, mediante celebração de Contrato de Permanência, permaneça com o Serviço de 

Internet Banda Larga Fixa ativo pelo prazo mínimo de 12 meses (“Período de Fidelidade”). Em 

aderindo à condição de Fidelização, não será permitida, durante o período de 12 meses, a 

mudança do endereço de instalação do Serviço para qualquer outro local/endereço. Caso o 

contrato seja extinto antes do prazo mínimo de 12 meses, serão devidos pelo Cliente multa de 

fidelidade, correspondente aos descontos concedidos e a taxa de instalação do serviço, ambos 

calculados proporcionalmente ao tempo restante para cumprimento do Período de Fidelidade. 

Oferta não cumulativa com outras promoções e/ou benefícios já existentes. A Contratação de 

qualquer serviço e a adesão à presente Oferta estarão sujeitas à aprovação cadastral e 

verificação de condições técnico-estruturais para instalação do serviço no endereço indicado 

na proposta de assinatura, somente produzindo efeitos jurídicos/legais a partir da 

instalação/habilitação do serviço contratado. Confira mais detalhes nas Condições Gerais de 

Prestação do Serviço de Internet Banda Larga Fixa disponíveis na sede da empresa ou no sítio 

www.cabotelecom.com.br. Período de adesão à Oferta até 31/03/2021, podendo ser 

prorrogada a critério da Cabo Telecom. Informações adicionais: SAC – 2010-2010 / 10600 / 

0800 884 5961 (portadores de deficiência auditiva). 


