REGULAMENTO DA CAMPANHA - “LOOKE”
1.Apresentação
A campanha “LOOKE” é uma ação promocional da Rolim Net que promove e recompensa aos
novos clientes que contratem os serviços de Internet Banda Larga Residencial Fast, Gold ou
Black, com o plano de 3 telas 100% grátis.
2. Validade
A promoção terá uma validade de 05 dias desde o dia 01/06/2020 até o 05/06/2020
3. Participantes
A campanha é um benefício para todos os clientes novos que contrataram os planos FAST, GOLD
ou BLACK.
4.Passo a Passo
A. Contratar os planos indicado (Fast, Gold ou Black)
B. Informar os dados corretos (Nome, CPF, e-mail, Telefone)
5. Importante:
A. O serviço só será grátis para os clientes que realizem a contratação dentro da data válida
para a promoção.
B. Será valido apenas para novos clientes.
C. Clientes atuais com o plano Home ou Fast realizando upgrade para os planos Gold ou
Black estará ganhando o serviço de 3 telas do Looke. (Validade da Promoção)
D. Os clientes atuais com Planos Gold ou Black poderão entrar em contato com nossa
equipe comercial e solicitar a ativação do serviço durante o período da promoção.
E. Os clientes com planos Home e o Plano Fast que não desejem realizar o Upgrade
poderão contratar o serviço de Looke com as Taxas preferenciais do cliente Rolim Net.
6. Taxas preferenciais do cliente Rolim Net
Looke

Valor mensal cliente Rolim Net

1 TELA

R$ 9,99

3 TELAS

R$ 12,99

7 - Uso de imagem
Com a promoção “Looke”, o participante automaticamente declara ter ciência deste
regulamento e se submete às implicâncias do mesmo, inclusive, autorizando o uso de imagem,
som de voz e/ou nome na internet, site da campanha, em filmes, vídeos, fotos, cartazes,
anúncios em jornais, revistas, televisão ou qualquer outra mídia, quer seja impressa ou
eletrônica, sem data determinada, para a divulgação da conquista do bônus, sem nenhum
ônus para a Rolim Net Tecnologia Ltda.
Em caso de dúvidas, sugestões ou críticas, estamos disponíveis através do e-mail:
comercial@rolimnet.com.br

Venha para Rolim Net e viva a experiência do Looke onde e quando você quiser!

