REGULAMENTO DA PROMOÇÃO
“BLACK FRIDAY CONECTADA 2019”
A promoção ““BLACK FRIDAY CONECTADA 2019” oferece aos novos clientes o plano de “80 MB
+ Top Movies” no valor de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos) mensal,
mediante as seguintes regras:
1. DIRETRIZES GERAIS
1.1. A promoção denominada “Black Friday Conectada 2019” é realizada pela VM OPENLINK
COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, com sede na cidade de Carmo, Estado do Rio de Janeiro,
inscrita no CNPJ sob o nº 07.714.104/0001-07, a seguir denominada por SUMICITY, destinada a
clientes que se encaixem nas previsões contidas no presente regulamento.
2. DA PROMOÇÃO
2.1. A Sumicity, por meio de suas lojas físicas, vendedores porta-a-porta e central de televendas
garante a contratação do plano “internet 80 MB + Top Movies” por R$ 59,90 mensal, durante os
quatro primeiros meses, sendo posteriormente cobrado o valor mensal de R$ 99,90, com isenção
da taxa de instalação aos clientes que não possuírem restrições em seu CPF, conforme regra geral
da Companhia.
3. QUEM PODERÁ PARTICIPAR
3.1. A ação contempla apenas novos assinantes, que tiverem disponibilidade de instalação em
seus endereços, assim considerados aqueles que não sejam clientes de qualquer dos serviços
prestados pela Sumicity na data da promoção, pessoas físicas, de idade igual ou superior a 18
anos completos no ato da contratação dos serviços, residentes e domiciliadas na área de atuação
da Sumicity.
3.2
A presente promoção não se aplica a pessoas jurídicas e nem aos clientes que forem
funcionários de qualquer uma das empresas do Grupo Sumicity que preencherem as condições
de participação deste Regulamento.
4. DO MODO DE FUNCIONAMENTO E VALIDADE DA PROMOÇÃO
4.1. Os clientes que contratarem, do dia 19.11.2019 na Central Televendas (Digital e Receptivo),
25.11.2019 nas Lojas e do dia 29.11.2019 com vendedor porta-a-porta, até às 23:59h (vinte três
horas e cinquenta e nove minutos) do dia 29.11.2019, os serviços da Promoção “Black Friday
Conectada” ofertados pela Sumicity em suas mídias de divulgação terão isenção da taxa de
instalação, e pagarão pelo plano, durante os 04 (quatro) primeiros meses, o valor de R$ 59,90
mensal, sendo posteriormente cobrado o valor de R$ 99,90 mensal.
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4.1.1. Define-se, para todos os fins, a Promoção “Black Friday Conectada” os serviços de Internet
80 MB + Top Movies.
4.2. Para participar, é necessário que o cliente contrate através dos canais de venda o plano da
Promoção “Black Friday Conectada”, disponíveis no site www.sumicity.com.br, ou divulgados
formalmente por outro meio de comunicação.
4.3. O cliente adquire os benefícios da presente promoção se contratar formalmente o plano da
Promoção nas lojas da Sumicity, vendedores porta-a-porta ou canal de televendas nas datas
informadas no item 2.1. Não serão aceitas quaisquer outras formas de participação que não
sejam as previstas neste regulamento.
4.4
A presente promoção pode ser cancelada antes do prazo ou prorrogada a critério
exclusivo da Sumicity.
5. DISPOSIÇÃO GERAIS
5.1. Os participantes serão automaticamente excluídos da presente promoção no caso de fraude
ou má fé comprovada, respondendo civil e criminalmente por seus atos.
5.2. Caso a Sumicity venha sofrer qualquer processo, autuação ou problemas relacionados a
violação ou legislação vigente pelos participantes, como exemplo, mas sem se limitar, por plágio
ou fraude, o participante responsável se compromete a reembolsar todos os danos (prejuízos e
lucros cessantes) diretos e indiretos que venham a ser causados a Sumicity e a quaisquer
terceiros.
5.3. Os participantes autorizam a Sumicity, pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir do término
do período de vigência de presente promoção, a fazer uso de seus nomes, vozes e imagens, sem
qualquer ônus para a Sumicity, para divulgação desta promoção e de seus resultados, em
qualquer tipo de mídia.
5.4. Todas as dúvidas e/ou questões referentes a presente promoção serão solucionadas pela
Sumicity, considerando sempre as normas de proteção ao consumidor em vigor. Das decisões da
Sumicity não caberá nenhum tipo de recurso.
5.5. A instalação dos equipamentos e serviços inerentes ao pacote de serviços contratados, está
condicionada à existência de viabilidade técnica, que será aferida por uma equipe da Sumicity no
ato da instalação. Não havendo viabilidade para a instalação, o cliente não terá direito ao
benefício estabelecido neste regulamento.
5.6. A mera participação nesta promoção caracteriza a aceitação dos termos e condições
previstos neste Regulamento e no contrato de prestação de serviços disposto no site da Sumicity
em área própria.
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5.7. É de inteira responsabilidade do cliente atestar o perfeito funcionamento dos serviços no
ato da instalação. A Sumicity, não se responsabilizará, ou prestará qualquer tipo de manutenção,
reparo e/ou troca posterior ao ato de instalação. Para todos os fins, o aparelho não possui
garantia.
5.8. A mera participação nesta promoção implica a aceitação total e irrestrita aos termos e
condições previstos neste Regulamento, bem como ao contrato de prestação de serviços
disponível em https://www.sumicity.com.br/institucional/contratos.

Carmo – RJ, 19 de novembro de 2019.
VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA – SUMICITY
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